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افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــــد: فيرس » دائرة الشــؤون اإلســامية والعمل اخلريي بدبــي - إدارة البحوث « 

رر لإلمام أبي الفرج  ــَحر ومنظوم الــدُّ م إصداَرها اجلديد:  » نســيم السَّ أن تقدِّ

عبدالرحمــن ابن الجوزي البغــدادي )510-597هـ( « جلمهــور القراء من 

السادة الباحثني، واملثقفني، واملتطلعني إىل املعرفة.

وهو كتاٌب رقيُق الـمباين والـمعاين كعنوانِه. 

ونقرأ فيه كام قرأنا يف نظرائِه ِمْن كتِب الشــيِخ الوعظيِة فصوالً تســتنهُض 

اهلمَة، وتستثرُي العزَم، وتطرُي بالقلوِب إىل بارئها سبحانه.

وقد تناوَل الـمبادرَة إىل العمِل الصالِح، واإلكثاَر منه، وبذَل اجلهد.

ودعا إىل االجتهاِد يف العبادة كام فعَل الصاحلون ِمْن سلف األمة.

وذمَّ الغفلَة، والكسَل، والتواين، ونقَض التوبِة، ونسياَن الـمصرِي.

وذّكَر بأمهيِة اإلخالِص، واالستقامِة عىل الطاعِة، والصدِق يف السري إىل اهلل 

سبحانه وتعاىل.
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كل هذا بعباراٍت رشيقٍة، وإشاراٍت دقيقٍة، يتناوُب فيها النثُر الرائُق والشعُر 

الفائُق، عىل مدى عرشين فصاًل.

قًا عىل ســت نســخ من القدس، وبغداد، ودمشق،   وهو ُيطبع ألول مرة ُمقَّ

وإسطنبول، وبريطانيا.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 

حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلســالم والعروبة بكل 

متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ ممد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب، الذي يشيِّد جمتمع 

املعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وُطالبه .

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والســداد، 

وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىلَّ اهلل وســلَّم عىل النَّبي األمي 

اخلاتم سّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

إدارة البحــوث
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ـالم عىل رســـول اهلل، وعىل آلـه، وصحبه،  احلمـــد هلل، والصـالة والسَّ

وَمـْن وااله، وبعد: 

فهــذا كتاٌب جديٌد لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي، وعنواُنه - كام ترى -: 

َرر«، وأتناوُل الكالم عليه يف الفقرات اآلتية. َحر ومنظوم الدُّ »نسيم السَّ

مـوضــوعـه: 

هو كتاٌب رقيُق الـمباين والـمعاين كعنوانِه.

ونقرأ فيه كام قرأنا يف نظرائِه ِمْن كتِب الشــيِخ الوعظيِة فصوالً تستنهُض 

اهلمَة، وتستثرُي العزَم، وتطرُي بالقلوِب إىل بارئها سبحانه.

وقد تناوَل الـمبادرَة إىل العمِل الصالِح، واإلكثاَر منه، وبذَل اجلهد.

نيا وبياِن حقيقتها.  وأطاَل يف ذمِّ الدُّ

ودعا إىل االجتهاِد يف العبادة كام فعَل الصاحلون ِمْن سلف األمة.
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وذمَّ الغفلَة، والكسَل، والتواين، ونقَض التوبِة، ونسياَن الـمصرِي.

وذّكَر بأمهيِة اإلخالِص، واالســتقامِة عىل الطاعِة، والصدِق يف الســري 

إىل اهلل تعاىل.

كل هذا بعباراٍت رشــيقٍة، وإشــاراٍت دقيقٍة، يتناوُب فيهــا النثُر الرائُق 

والشعُر الفائُق، عىل مدى عرشين فصاًل.

َر بعَض اجلمِل، وبعَض النصائِح كقوله: انتبْه لنفسك. وقد كرَّ

وأورَد عددًا ِمْن كلامت السابقني ِمْن غري عزٍو.

توثيـق نسبتـه:

هذا الكتاب ثابُت النسبة إىل ابن اجلوزي، فقد ذكَره: 

ســبُط ابن اجلوزي يف »مرآة الزمــان« )19/22(، والذهبي يف »تاريخ 

اإلســالم« )1102/12(، و»ِســرَي أعالم النبالء« )368/21(، و»تذكرة 

ين« )277/1(،  احلفاظ« )1343/4(، والــداودي يف »طبقات الـــمفرسِّ

وحاجي خليفة يف »كشــف الظنــون« )1965/2(، والبغــدادي يف »هدية 

العارفني« )523/1(، والعظم يف »عقود اجلوهر« ص45.

ثم إنَّ أسلوبه ومادته واستشهاَده بالشعر املذكور يدلُّ عىل صحة النسبة.

وقد أّلَف الشيُخ كتابًا سامه: »املنتخب يف النُّوب« فيه كالٌم عىل مئة آية، ثم 
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استخرَج منه »منتخب املنتخب«)1(، ثم استخرَج من هذا املواعَظ والرقائَق يف 
»نسيم السحر« هذا، وزاَد عليه قلياًل)2(.

وللمؤلِّف كتاٌب آخر بعنوان: »نسيم الرياض« يف جملد)3(، وهو غـيـُر هذا.

عـنــوانـه:     

حر«. ومل يذكروا اجلزَء الثاين  نصَّ هؤالء كلُّهم عىل تسميته بـ: »نسيم السَّ
من العنوان: »ومنظوم الدرر«. وهذا اجلزء الثاين ورَد يف مقدمة الـمؤلِّف، ويف 

أول النُّسخ اخلطية: ص، ظ، ظ2. 

حـجـمــه: 

ــري«،  ذكَر ســبُط ابن اجلــوزي أنه ثالثة أجــزاء، وذكر الذهبي يف »السِّ
و»التذكــرة« أنه جملد، والنُّســُخ التي وقفُت عليها ال تبلــُغ جملدًا، وال ثالثَة 
أجزاء! فاهللُ أعلم. وقــاَل حاجي خليفة: »خمترص يف الـــموعظة يف عرشين 

فصاًل«، وكأّنه وقَف عىل نسخِة خزانة مسجد الفاتح منه اآليت ذكُرها.

وال أســتبعد أن يكون أحُد النُّســاِخ اخترَص هذا الكتاب واشــُتهر هذا 
ُد هذا االحتامَل وصُف الكتاِب وَعــَدُم انطباقه عىل ما َوَصَل  املختــرص، ويؤيِّ

)1( مل ُيطبع األول، وطبع الثاين يف دار الكتب العلمية! واعتامدي هنا عىل نسخة خطية.
)2( وانظر امللحق الثاين والثالث.

رين ص 372،  وفهرســت كتب ابن اجلوزي ص 210،  )3( انظر: كتاب القّصاص واملذكِّ
ومرآة الزمان )99/22(، والوايف بالوفيات )189/18(، والذيل عىل طبقات احلنابلة 
)493/2( و)496/2(، وأنشاب الُكُثب ص277، ومعجم الكتب ص80، وكشف 

الظنون )1951/2(. 
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منــه، ثم إنَّ يف الكتاب مواضَع فيها اختصــاٌر خمٌّل باملعنى، ال يمكُن صدوُره 

من املؤلِّف نفســِه، كام أن يف »املنتخب« و»منتخبه« مواعظ ورقائق مل ُتذكر يف 

النُّسخ، فلعل هذا يشري أيضًا إىل أهنا خمترصة. واهلل أعلم.

النقـل منـه:

قال ابُن مفلح يف كتابه »اآلداب الرشعية«: » قال ابن اجلوزي: لو صدقَت 

يف الطلب لوقعَت عىل كنز الذهب، ولو وجدوك مستقياًم ما تركوك سقياًم.

وربام ُغـوفِـَص ذو غـفـلـٍة        أصـحَّ مـا كـان ومل يسـقـْم

يا واضَع الـمـيـِت يف قـربِه        خـاطبك القـرُب ومل تـفـهـْم

 خاضوا يف أمر اهلوى يف فنون، فزاد يف اسم هواهم حرف نون.  

 وقال أيضًا: اعلم أنَّ الراحة ال ُتنــال بالراحة، ومعايل األمور ال ُتنال)1( 

بالراحة، فَمْن زرَع حصَد، وَمْن جدَّ وَجَد. 

جاُل عىل حبِّها        وما حيصلون عىل طائِل تفانى الرِّ

ْت غرَيك  ـك لينُها فجلُد احلية كاحلرير، ولقــد رأيَت كيف غرَّ  ال يعجبنَـّ

والعاقُل بصري. 

 أترى ينفُع هذا العتاب؟ أترى ُيسمع هلذا العذل جواب؟

)1(كذا، ويف النصِّ لدينا: ُتتناول.
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 إذا أقلقهم اخلــوُف ناحوا، وإذا أزعجهم الوجــُد صاحوا، وإذا غلبهم 

الشوُق باحوا. 

     وحـرمـِة الود ما يل عنكم عـوُض

         وليس واهللِ يل يف غـرِيكم غــرُض

     وِمْن حـديثي بكم قالوا: به مرٌض

         فقلت: ال زال عني ذلك املرُض«)1(.

وهذه الكلامت موجودة يف هذا الكتاب: »نسيم السحر«)2( ويف »منتخب 
املنتخب« - مع اختالف يســري -، وابن مفلح مل يرصح باســم مصدره، فلم 

نستطع اجلزم بالكتاب الذي نقل منه.  

ُنـَسـخــه:

للكتاب نسٌخ عدٌة، كام يأيت:

1- نسخة ضمن جمموعة الفاتح يف الـــمكتبة الســليامنية يف إسطنبول، 
ضمــن جممــوع برقــم )5295(، مــن )1( إىل )19(، ُكتِبــْت يف القــرن 
 الثامن اهلجــري، وبلغْت مقابلة باألصــل عىل جهد الطاقــة واإلمكان)3(. 

ورمزها: ف. 

)1( اآلداب الرشعية )293/1(.
)2( انظر الفصول: )11(، و)1(، و)2(، و)3(.

)3( تاريخ األدب العريب )357/5(، وخمتارات من املخطوطات العربية النادرة يف مكتبات 
تركيا ص46.
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2- نســخٌة يف مكتبــة األوقــاف العامة ببغــداد، ضمن جممــوع برقم 

)23167()1(! يف )13( ورقة)2(. وهي تشبُه نسخة الفاتح.  ورمزها: ب.

3- نســخة يف مكتبة البودليان بجامعة أكســفورد ضمن جمموع، برقم 

)ms.Arab. d. 106(، يف )12( ورقة. وهي تشــبُه نســخة الفاتح أيضًا.  

ورمزها: ك.

4- نسخة ضمن جمموٍع يف الـــمسجد األقىص يف القدس، برقم )426( 

من )104( إىل )121(، وليس يف آخرها تاريخ. وعليها آثار مقابلٍة بنســخة. 

ورمزها: ص)3(.

5- نسخة ضمن جمموٍع يف الظاهرية بدمشق، برقم )5473(، من )16- 

29(، وتنقطُع يف أثناء الفصل التاسع عرش)4(. ويف صفحتني منها سواٌد غطى 

عدة أسطر. وهي تشبه نسخة املسجد األقىص. ورمزها: ظ.

)1( جــاء يف »مؤلفات ابن اجلوزي« للعلوجي ص248، و»قــراءة جديدة يف مؤلفات ابن 
اجلــوزي« ص222 - 223 أن عنوان هذه النســخة: »نســيم األســحار يف كرامات 
األولياء واألخيار«! والذي رأيُته هو: »نســيم الســحر«. ولعل ذاك العنوان ُكتَِب عىل 

أول املجموع.
)2( وأشكر األخ الدكتور أمحد عبدالكريم العاين لسعيه يف تصوير هذه النسخة.

مه بتصوير هذا املجموع.  )3( وأشكر هنا األخ الكريم الفاضل الشيخ يوسف األوزبكي لتكرُّ
جزاه اهلل خريًا.

)4( مل ُيذكر يف »معجم التاريخ: الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل« ص1672 سوى نسخة 
الفاتح وهذه النسخة.
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6- نســخة أخــرى يف جممــوٍع يف الظاهريــة، برقــم )3645(، وهذه 

خمترصٌة من الكتــاب يف صفحة واحدة، أخَذ فيها ناســٌخ مجاًل من الفصول 

العــرشة األوىل!  ورمزها: ظ2 )1(. وقد ارتؤَي أن ُيلحق نصُّ هذه النســخة 

بآخر الكتاب، وفعلُت ذلك.

ومن الكتاب: 

- نسخٌة يف دار الـمخطوطات ببغداد برقم )1862(، وهذه كنُت رأيُتها 

ثم قيل يل: إهنا ُفِقدْت يف ظروِف نقِل الكتِب يف حرب عام 1991م.

- نسخٌة يف الـمكتبة الـــمركزية بجامعة البرصة برقم )466(. وهي يف 

)19( ورقة)2(. 

وهذه النسخة أسعى يف حتصيلها. ومل تصْل إيلَّ بعد.

أّما النســخة التي ُذِكَر يف »معجم مؤلفات اإلمام ابن اجلوزي بمكتبات 

اململكة العربية الســعودية«)3( أهنا يف املكتبة املحمودية يف املدينة املنورة برقم 

)1544(، فقد فحصُتها بنفيس، وتبنيَّ يل أنَّ املخطوط هذا نســخٌة ِمْن كتاٍب 

لعبدالكريم اجلييل، وافق اسُمُه اسَم كتاِب ابن اجلوزي فُظنَّ له.

)1( حصلُت عىل صورة من هاتني النســختني من مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب، 
فللقائمني عليه أبلغ الشكر.

)2( مؤلفات ابن اجلوزي ص248، وقراءة جديدة يف مؤلفات ابن اجلوزي ص222.
)3( ص 145-144.
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عملي يف هذا الكتاب:

- قمُت بمقابلة هذه النُّسخ الست بعِضها ببعض، وهي فريقان: الثالث 

األوىل فريق، والثالث األخــرى فريق، وقد جعلُت النســَخ الثالث األوىل 

أصــاًل، وصححُت ما فيها من أخطاء، وما كان مــن زياداٍت - ِمْن ألفاٍظ أو 

مجٍل- يف النُّســخ األُخرى أدخلُتها يف املتن، وأرشُت إىل ذلك)1(، وأثبتُّ من 

الفروق ما رأيُته مفيدًا، وتركُت اإلشارَة إىل أخطاِء النُّساخ وسهِوهم إال قلياًل. 

- ضبطُت النصَّ ضبطًا كاماًل لتسهيِل قراءتِه.

- استعنُت بـ »منتخب املنتخب« يف تصحيح الكتاب وتقويمه.

جُت األحاديث، ونســبُت الشــعَر إىل قائله ما  - عــزوُت اآليات، وخرَّ

وسعني ذلك، وقد عرفُت من الشعراء أكثر ِمْن عرشين شاعرًا.

رُت يف القارئ حاجًة إىل رشحِه. - رشحُت من األلفاظ واجلُمل ما قدَّ

فُت باألعالم املذكورين - عدا الصحابة -  تعريفًا يناِسُب الكتاب. - عرَّ

رُت برتمجٍة موجزٍة للمؤلِّف)2(. - صدَّ

•     •     •

)1( إن كانت املضافة لفظة واحدة اكتفيُت بقويل: ِمْن كذا. وإال بيَّنُت.
)2( واقرأ مقدمة حتقيق كتاب »اخلواتيم« ص 21-23 ففيها ما ينفُع يف ذلك أيضًا.
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ترمجـة املؤلـف

هو اإلمــاُم الكبرُي »عاملُ العراق، وواعُظ اآلفــاق، امُلْكثُِر امُلْعِجُب، نادرُة 

العامل، حجُة اإلســالم«)1( العالمــة امُلتفنِّن أبو الفرج عبــد الرمحن بن عيل، 

املعروف بابن اجلوزي البغدادي، ِمْن ذرية أيب بكر الصديق.

تِِه،  ُولَِد يف بغداد ســنة )510هـ()2(، ونشأ فيها، وطلَب العلم باعتناء َعمَّ

إذ تويف أبوه وهو صغري.

وأخــذ العلَم عــن كثريين، َذَكــَر منهم يف »مشــيخته« )86( شــيخًا، 
وثالث شيخات.

ووعَظ وهو صغري، واعتنى بذلك حتى أصبَح واعَظ اإلســالم األشهر، 
وتَرَك يف هذا الفن مؤلفات رائعة.

فًا. وأّلَف يف فنون العلم أكثَر من )340( مؤلَّ

س يف عدٍد من مدارس بغداد. ودرَّ

وبنى لنفسه مدرسًة وَقَف عليها كتَبه.

وُتويف يف 12 من شــهر رمضان ســنة )597هـ(، وُدفَِن يف مقربة اإلمام 
أمحد بن حنبل يف باب حرب، وكان يوم تشييعه ودفنه يومًا مشهودًا، شاركْت 

)1( وصفه هبذا الكتاينُّ يف »فهرس الفهارس« )308/1(.
)2( وقيل غري ذلك.
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فيه األُلوف املؤلفة)1(.

خون ثناء كبريًا، وأذكر هنا شهادة ثالثٍة منهم: وقد أثنى عليه املؤرِّ

خ ابن أيب الدم )ت:642هـ(:  - قال املؤرِّ

»إماُم وقته يف علــم الوعظ، واحلديث، واجلرح والتعديل، والتفســري، 
ري، والفقه عىل مذهب أمحد بن حنبل.  والتاريخ  والسِّ

صنََّف يف كلِّ علم، وطبَّق األرَض ذكُرُه، واشتهرْت تصانيفه. 

ه فهو  وكان من الفضــل والعلم بمكاٍن عاٍل، وأّما علــُم املواعظ وموادُّ
ٌم إليه«)2(. ُمَسلَّ

- وقال سبُطُه يوسف )ت:654هـ(: 

»صنََّف الكتَب يف فنون كثرية، وحرَض جمالَســُه اخللفاُء والوزراُء والعلامُء 

)1( له تراجــم كثرية، انظر: خريدة القرص )ج3م1ص260(، والتقييد )97/2(، والكامل 
)452/7(، والتاريخ امُلظفري )الورقة 189(، ومــرآة الزمان )93/22(، والتكملة 
)394/1(، ومشيخة النَّعال البغدادي ص )140(، وامُلذيل عىل الروضتني )100/1(، 
واجلامع املخترص )65/9(، ووفيات األعيــان )140/3(، وآثار البالد )ص320(، 
واملخترص يف أخبار البرش )3 / 126(، ومشــيخة قايض القضاة ابن مجاعة )1 / 91(، 
وتاريخ اإلسالم )12 /1100(، وســري أعالم النبالء )365/21(، وتذكرة احلفاظ 
)1342/4(، والعرب)118/3(، واملخترص املحتاج إليه ص )237(، وامُلســتفاد ص 
)116(، وتاريخ ابن الوردي )169/2(، والوايف بالوفيات )186/18(، ومرآة اجلنان 
)489/3(، والبداية والنهاية )28/13(، والذيــل عىل طبقات احلنابلة )458/2(، 

وتاريخ ابن الفرات )م4ج2ص210( وغريها.
)2(  التاريخ املظفري )الورقة 189(.
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واألعياُن، وأقل ما كان َيرُض جملَسه عرشُة آالف، وربَّام حرَض عنده مئُة ألف، 

وأوقع اهللُ له يف القلوب القبول واهليبة.

وكان زاهدًا يف الدنيا ُمتقلِّاًل منها.

وسمعُتُه يقوُل عىل املنرب يف آخر عمره: كتبُت بأصبعيَّ هاتني ألفي جملد)1(، 

وتاَب عىل يدي مئُة ألف، وأسلَم عىل يدي ألُف هيودي ونرصاين.

صافِة، واملنصــوِر)3(، وباِب بدر)4(،  وكان جَيلــس بجامِع القرص)2(، والرُّ

وتربة أم اخلليفة)5(، وغريها.

وكان خيتُم القرآَن يف كلِّ سبعة أيام.

وال خيرُج من بيته إال إىل اجلامع للُجُمعة واملجلس)6(.

ن ِحلَّها،  وما ماَزَح أحدًا، وال لِعَب مع صبي، وال أكَل ِمْن جهٍة حتى تيقَّ

وما زاَل عىل ذلك األسلوب حتى توّفاه اهلل تعاىل«)7(.

)1(  ِمْن تصانيفِه، وتصانيِف غريه.
)2(  جامع اخللفاء اليوم.

صافة واملنصور ال آثاَر هلام اليوم. )3(  جامعا الرُّ
)4(   ِمْن أبواب دار اخلالفة العباسية.

)5(   ُتعرُف اليوم بقرب زبيدة خطأ.
)6( قــال الذهبــي ُمعلقًا عــىل هذا يف »ســري أعالم النبــالء« )370/21(: »فــام فعلْت 

صالُة اجلامعة؟«.
أقوُل: يف املدارِس العلميِة مساجد، والظاهُر أنه كان ُيصيلِّ فيها مع طالبِه وتالميذِه.  

)7(  مرآة الزمان )94/22(.
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ن ِحلَّها«،  ومــن املهم أْن نتوقَف عند قوله: »وال أكَل مــن جهٍة حتى تيقَّ

فهــذا - واهللُ أعلُم - وراء ما كتبه اهللُ له ِمْن قبــول، وما جعله له من تأثرٍي يف 

سامعيه، ويف قارئيه، إىل اليوم.

- وقال اإلمام الذهبي )ت:748هـ(: 

، شــيُخ اإلسالم، مفخُر العراق،  ُ »الشــيُخ اإلماُم العالمة، احلافُظ املفرسِّ

مجاُل الدين...

وكان رأسًا يف التذكري بال مدافعة، يقوُل النظَم الرائق، والنثَر الفائق بدهيًا، 

وُيْسِهُب، وُيْعِجُب، وُيْطِرُب، وُيْطنُِب، مل يأت قبله وال بعده مثله، فهو حامُل 

لواء الوعظ، والقيُِّم بفنونه، مع الشكِل احلسِن، والصوِت الطيِِّب، والوقِع يف 

النفوس، وُحْسِن السرية.

ــري والتاريخ، موصوفًا بُحْســِن  وكان بحرًا يف التفســري، عالمة يف السِّ

احلديث، ومعرفــة فنونه، فقيهًا، علياًم باإلمجاع واالختالف، جيد املشــاركة 

يف الطــب، ذا تفنٍُّن وفهــٍم وذكاٍء وحفٍظ واســتحضاٍر، وإكباٍب عىل اجلمع 

ل، وُحْسِن الشارة، ورشاقِة العبارة، ولطِف  والتصنيف، مع التصّون والتجمُّ

، ما عرفُت  الشامئل، واألوصاِف احلميدة، واحلرمِة الوافرة عند اخلاصِّ والعامِّ

أحدًا صنََّف ما صنََّف«)1(. 

•     •     •

)1( سري أعالم النبالء )365/21 و367(.
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النمـاذج اخلطية

صفحة العنوان من نسخة الفاتح
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الصفحة األوىل من نسخة الفاتح
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الصفحة األخرية من نسخة الفاتح



رر - لإلمام ابن اجلوزي البغدادي22 َحر ومنظوم الدُّ نسيم السَّ

الصفحة األوىل من نسخة أوقاف بغداد
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الصفحة األخرية من نسخة أوقاف بغداد
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الصفحة األوىل من نسخة أكسفورد
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الصفحة األخرية من نسخة أكسفورد
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الصفحة األوىل من نسخة املسجد األقىص
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الصفحة األخرية من نسخة املسجد األقىص
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الصفحة األوىل من نسخة الظاهرية األوىل
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الصفحة األخرية من نسخة الظاهرية األوىل
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صورة نسخة الظاهرية الثانية املخترصة
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رر َحر ومنظوم الدُّ نسيم السَّ
لإلمام أبي الفرج عبدالرمحن

ابن اجلوزي البغدادي

)510-597هـ(

حتقيق
د. عبـد احلكيم األنيـس

إدارة البحوث
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33 رر - لإلمام ابن اجلوزي البغدادي َحر ومنظوم الدُّ نسيم السَّ

رر(. َحر ومنظوم الدُّ  هذا كتاٌب وضعُتُه يف الوعظ، ووسمُتُه بـ )نسيم السَّ

ُز الواعُظ به جملَســُه، فهو نزهٌة للعارفنَي، وأنٌس للناظريَن)1(، ﴿ ىئ   ُيطرِّ

ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  ﴾)2(.

•     •     •

)1( ص. ظ: العارفني. الناظرين.
)2( من سورة هود، اآلية: 88. واآلية من ص. ظ.
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الفصل األول

إخـواني: 

َحقيٌق بَمْن عمُرُه قصرٌي أْن يباِدَر. 

كم يلبُث قنديُل احلياِة عىل إغراق)1( اآلفاِت. 

يا هـذا: 

مشــكاُة بدنِك يف مهابِّ قواصِف اهلالِك، وزجاجُة نفِســك يف معرِض 

االنكساِر، فاغتنْم  زماَن الضوِء، فأياُم الوصِل قصاٌر.

أنفاُس احليِّ ُخطاُه إىل أجلِه)2(.

 ، درجاُت الفضائِل كثريُة الـَمراقي، ويف األَقداِم َضْعٌف، ويف الزماِن ِقرَصٌ

فمتى تناُل الغايَة؟

البداَر البداَر، فام داُركم هذِه)3( بداٍر.

َج التواين بالكسِل فاشتغلتم بالُعرِس، فُولَِد بينهام اخلرساُن. تزوَّ

يــُق: ﴿ ٻ﴾)4(، أخــَذ جــواُد عزمــِه يف  دِّ لـّمـــا ســِمَع الصِّ

)1(  ص. ظ. ظ2: عواصف.
)2( هذه اجلملة من كالم ابن املعتز، نسبها إليه املؤلِّف يف ترمجته يف »املنتظم« )85/13(.

)3( من ص. ظ. ظ2.
)4( من سورة آل عمران، اآلية: 133.
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ــباِق ال يتمُل  حــِل؛ ألنَّ يوَم السِّ  جــوادِّ اجلدِّ حتى خــرَج ُعريانًا عــن الرَّ

األثقاَل)1(.

َف، وأطاَع وما تكلََّف، وبادَر وما توقََّف، حال له الـُهـدى  رمى ماَله فتخفَّ

)2( قْطُع مضامِر:  وما تأفََّف، ونزَع قميَصُه وأنفَق وما قلََّل حتى خّلل، حتى َصحَّ

»ما سَبَقُكم«)3(. 

وكان عمُر وعائشُة يرسداِن الصوَم. 

ورَسَد أبو طلحَة الصوَم أربعنَي سنًة. 

 . وكان ابُن عمَر ال ُيفطُِر يف احلرَضِ

، وحجَّ  ــرضَّ  وكان األســوُد بــُن يزيــد)4( يصــوُم حتــى َيْصفــرَّ وخَيْ

ثامننَي حّجًة)5(. 

)1( ف، ب: ثقال. ك: أثقال. ص. ظ: الثقل.
. )2( ص. ظ: حتى ختلل فصحَّ

)3( يشرُي إىل أثر: »ما فضلكم أبو بكر بفضل صوٍم وال صالٍة إال بيشء وقَر يف صدره«،  قال 
العراقي يف »املغني« )23/1(: »حديث: ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صالة وال كثرة 
صيام. احلديث. أخرجه الرتمذي احلكيم يف »النوادر« ِمْن قول أيب بكر بن عبداهلل املزين 

ومل أجده مرفوعًا«. 
)4( ترجم له ابن اجلوزي يف الطبقة األوىل من املصطفني ِمْن أهل الكوفة، تويف ســنة 75هـ. 

صفة الصفوة )23/3(.
)5( يف صفة الصفوة: ثامنني ِمْن بني حجٍّ وعمرٍة.
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وحجَّ مرسوٌق)1( فام ناَم إال ساجدًا.

الل)2( صافحوا النَّجَم عىل ُبْعِد الـَمناِل        واستظلوا احلـرَّ ِمْن برِد الزُّ

واستذلوا)3( الَوْعَر ِمْن أخطاِرها        إنام األخـطـاُر أثمـاُن الـَمعــايل

ت األجساُم يـومًا باهُلــزاِل ركـبـوا الصــرَب إلـيـهـا ُرّبـمـا        صحَّ

قُة؟  أيُّ مطلوٍب نِيَل ِمْن غرِي مشقٍة، وأيُّ مرغوٍب مل تبعْد عىل ُمْؤثِرِه الشُّ

الـامُل ال َيُصل إال بالتعِب، والعلُم ال ُيْدَرُك إال بالنََّصِب. 

واســُم اجلــواِد ال ينالُه بخيــٌل، ولقُب الشــجاِع ال يكــوُن إال)4( بعد 

تعٍب طويٍل.

ـاُل ـاداِت فـعَّ ال ُيْدِرُك الـمجَد إال سيٌد فطِـٌن        ملا يـشـقُّ عىل السَّ

لوال الـمشقُة ساَد الناُس كلُّهُم        اجلـوُد ُيـْفـِقـُر واإلقداُم قـتَّـاُل)5(

)1( ترجم له املؤلُِّف يف الطبقة األوىل من الـــمصطفني ِمْن أهل الكوفة، تويف ســنة63هـ. 
صفة الصفوة )24/3(.

)2( ص. ظ: الظالل.
)3(  ص. ظ: واستلذوا.

)4( قوله: »ال يكون إال« من ب.
)5( للمتنبي ِمْن قصيدتِه: 

ال خيَل عنـدك هتـدهيا وال مـاُل        فليسعد النطُق إْن مل تسعد احلاُل
والبيتان املختاران مها )9، 43(.انظر ديوانه مع رشحه »العرف الطيب« ص 539و543.  
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يا هـذا:

باِق ال تصلُح إال لـِمـْضامٍر)1(، فام لبطنِي اخلطايا وهلا؟ حلبُة السِّ

ذهـَب الـزمــاُن وأنـَت تـلـعـْب        والُعـْمــُر فـي ال شـيَء َيـْذَهـْب

َكـْم َكـْم تـقــــوُل غـــدًا أتـو        ُب غـدًا غـدًا واملــوُت أقــَرْب)2(

اعلْم أنَّ الراحَة ال ُتناُل بالّراحِة، ومعايل األمور ال ُتَتناَوُل بالّراحِة. 

فَمْن زَرَع حَصَد، وَمْن جدَّ َوَجَد.

وكيَف ُيناُل الـمجُد واجلسُم وادٌع        وكيف حُياُز احلْمُد والَوْفُر َوافُر؟)3(

•     •     •

ر. )1(  ص. ظ: ملضمَّ
)2( البن املعتز. انظر ديوانه ص 94. ط دار صادر.

)3( ليس يف ص. ظ. 
والبيت أليب فراس احلْمداين ِمْن قصيدتِه:   

لعل خيـاَل العـامـريـة زائـُر        فيسعد مهجوٌر ويسعد هاجُر
وهو البيت )72(. انظر ديوانه ص 108.   

ووادع أي: مرتاٌح مرفٌه. ووافر: ماٌل كثرٌي خمزوٌن ال ُينَْفُق يف املكرمات.  
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الفصل الثاني

إخـواني:

نيا حلبٌة لَفَرِس الُفَرِص.  إنام الدُّ

إذا صَفا صفاُؤها غصَّ بالنَّغِص. 

إْن أْضَحَكْت شهرًا أبكْت دهرًا فهال باحِلَصِص؟

كًا لألذى فإذا الراتُع يف الَقَفِص؟ كم قد)1( َنَصبت رَشَ

فذي الداُر أخَوُن ِمْن ُموِمـٍس        وأخـَدُع ِمْن كِـّفـِة احلـابِـِل)2(

َتـفـاَنى الرجـاُل عىل ُحـبِّـها        ومـا حيُصلـون عىل طـائـِل)3(

نيا ِمْن خبيـٍر. اسَمْع)4( ذمَّ الدُّ

خطُرها - واهللِ - كثرٌي)5(. 

َبْينا هَي يف ُصحبِة العشرِي، إذا هبا إىل هالكِه ُتِشرُي. 

)1( من ص. ظ. ظ2.
ك. واحلابل: الصائد. )2( الكفة: الرشََّ

)3( للمتنبي ِمْن قصيدتِه: 
إالَم َطـمـاِعـَيـُة الـعــاِذِل        وال رأَي يف احلُبِّ للعـاِقِل

والبيتان املختاران مها )51، 52(، ومها آخر القصيدة. انظر ديوانه ص 304.  
)4(  ص. ظ: اتسمع؟

)5( ص. ظ: كبري.
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يَر)1(.  َبْينا هَي تدعو وتستزيُر، أظهَرت النوَح، وأخفت الزِّ

َبْينا حبيُبها مَعها يسرُي، َقَلْت وقالْت بقتِل األسرِي. 

ُلها باإلفالِس جديٌر.  ديَر)2(، إذا ُمؤمِّ َبْينا آمُلها ُيْعَطى اخلَوْرنَق والسَّ

ها - دريٌر، عاَدْت، فعاَدْت َعْجفاَء ال نِْقَي وال ريَر)3(.  ها - ال َدرَّ َدرُّ َبْينا َدرُّ

وعُمُرها- واهللِ - عمٌر قصرٌي. 

ولقد رأيَت غرَيَك والعاقُل بصرٌي. 

ال ُيْعجبنَّك لينُها فجلُد احلّيِة كاحلريِر. 

ال ُيْطمعنَّك صيُدها فستقتُل الصائَد وتطرُي. 

ها فسُتلقي الـملَك وتكرِسُ الرسيَر.  ال ُيْفرحنَّك عزُّ

ال ُيْدهشنَّك غناها فأغنى غنيٍّ فيها فقرٌي. 

ال ُتْلهينَّك عوارهيا فالعجُب يف الـُمعار ال يف الـُمـعري)4(. 

)1(  ف. ب. ك: الزئري! والزير من أوتار العود. املخصص )11/4(.
)2( قرصان مشهوران يف احلرية يف العراق. انظر: معجم البلدان )401/2(، و)201/3(.

)3(  ص: ويــر، ب. ك: زير! والنقــي: املخ. ومخ رير ورير، أي فاســٌد ذاهٌب من اهلزال. 
الصحاح )229/3(. 

)4( لعله يقصد: ال تعجبنك عواري الدنيا، إنام جيب أن يكون العجب يف اإلنسان املعار ال يف 
الدنيا املعرية.
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إّياَك وإّياها اقَبْل ُنْصَح الـُمشرِي.

أترى ينفُع هذا العتاُب؟ 

أترى ُيْسَمُع هلذا العذِل جواٌب؟ 

ال بالشيِب تنتبُه وال بالشباِب. 

أيف احلارضين ُتَعدُّ أو فيَمْن غاَب؟ 

يا َمْن أعامله رياٌء للخلِق)1( وُسْمعٌة. 

يا َمْن أعمى اهلوى برَصُه وأصمَّ سْمَعُه. 

يا َمْن إْن قام إىل الصالِة مل خُيِلْص يف)2( ركعٍة. 

يا نائاًم يف انتباهِه إىل متى هذه اهلَْجعُة؟ 

يا غافاًل عن الـموت كم قلَع الـموُت َقْلعًة؟ 

كم دخَل داَرك فأخَذ غرَيك؟ وإنَّ له إليَك لرجعًة. 

فعِة؟  كم اشرَتى شخصًا بنقِد مرٍض، وله الباقون بالشُّ

ايا وجنُدُه)3( يف كلِّ ُبقعٍة.  ق الرسَّ لقد فرَّ

)1( من ص. ظ.

)2( من ص. ظ.
)3( ص. ظ: فجنده.
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كم طَرَق جّبارًا فشتََّت َشْمَلُه وأخَرَب َرْبَعُه؟ 

أفال يتعُظ البيذُق)1( بسلِب شاِه الرقعِة؟ 

نيا إنام الدنيا)2( داُر ُقْلعٍة)3(، ال حصُن َقْلعٍة)4(.  يا عامَر الدُّ

ًة وتدُع َوَدعًة)5(. إهنا لرشيٌك خؤوٌن تأخُذ ُدرَّ

قْت)6( قلبًا صحيحًا فَرجَع ألَف قطعٍة.  كم فرَّ

ْت وسَط اجلُرعِة.  ْت بطيِب الـمذاِق أغصَّ إن َخصَّ

ختادُع لتقتَل فام حتفُظ إال »احلرُب َخْدعٌة«)7(. 

)8(، وما َتْعِرُف إال األذى َصنعًة.  ، ثم ترضَّ ، ثم تـمرَّ شْغلها أْن َتغرَّ

يوُم ترِحها َسنٌة، وَسنُة فرِحها مُجعٌة. 

ْطَرنج«. الة، ومنه َبْيَذُق الشِّ )1( يف لسان العرب )14/10(: »ومما ُأعرب الَبياِذقة: الرجَّ
)2( ص. ظ: إنام هي.

ٍل. تاج العروس )68/22(. وُّ )3( أي: اْنِقالٍع وحَتَ
)4( قوله: »ال حصُن َقْلعٍة« من ص. ظ.

)5( الَوَدَعــاُت: خــرز بيض خترُج من البحــر تتفاوت يف الصغر والكــرب. خمتار الصحاح 
ص 740.

)6( ص. ظ: مزقت.
)7( اقتباس من حديث أخرجه البخاري )2866(، ومسلم )1739(.

« من ظ فقط. )8( قوله: »ثم ترضَّ
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إهّنا مُلظلـمة ولو أوَقَدْت لـمخدوِعها)1( ألَف شمعٍة. 

إهنا خلائنٌة ولو حلفْت بـألِف)2( َرْبَعٍة. 

ُ َطْبَعُه؟! والـَمطبوُع عىل طبِعِه فَمْن ُيغريِّ

•     •     •

)1(  من ص. ظ.

)2(  من ص. ظ.
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الفصل الثالث

انتبْه لنفِسَك واجتهْد كام اجتهَد القوُم. 

نِة والنوِم. واستيقْظ ِمْن هذه السِّ

، فالتهبْت  َن منها احلبُّ ـا خلْت قلوُب العارفني ِمْن سوى احلبيِب متكَّ لـمَّ

ناُر الشوِق.

كانت رابعُة)1( تقول)2(: لقد طـــالْت علـيَّ األيـاُم والليـايل بالشـوِق إىل 

لقاِء اهللِ.

   يا ناظَر العنِي هل ِمْن ناظـِر العنِي

؟)3(       يوَم الفراِق وهل تدنو ُخطى الَبنْيِ

دخلوا عليها يومًا فقالوا هلا: أتشتاقني إىل اهللِ؟ فقالْت: هو حارٌض معي. 

)1( رابعة ِمْن عابدات البرصة. ترمجتهــا يف »صفة الصفوة« )27/4-31(، وترجم هلا ابُن 
كثري يف وفيات ســنة 185هـ. انظْر: البداية والنهايــة )459/10-460(. وللمؤلف 
كتــاٌب خاصٌّ يف مناقبها، مل تظهر له نســخة. وقد ذكَرها أيضــًا يف آخر كتابه »أحكام 

النساء« ص416.
)2( ص. ظ: كانت رابعة العدوية يسمع منها عند املوت.

)3(  ص. ظ: 
؟ يا ناظـَر العـنِي هل عينـاَي ناظـرٌة        يومًا إليك وهل تدنو ُخطى الَبنْيِ

ه فيه:  وهو للُبستي مع بيتني آخرين. انظر ديوانه ص 201. ونصُّ  
؟ يا ناظَر العني قل: هل ناظـٌر عيني        إليَك يومًا وهل تدنو ُخطى الَبنْيِ
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فقالوا هلا مرًة أخرى: يا رابعة أين شكوى لساِن الشوِق؟ أجابت)1( احلاُل: 

. هكذا يكوُن الـُمحبُّ

وِمـْن عـجـبـي)2( أين أحـنُّ إليهُم        وأسـأُل عنهُم َمْن أرى وُهُم َمعـي

وتطلُبُهْم عيـنـي وُهْم يف سـواِدها        ويشتاقُهْم قلبي وُهْم بني أضُلعي)3(

كان أبو يزيد)4(- رمحه اهلل- يقول: إهلي إىل متى حتبُس أعضاَء حمبِّيَك حتَت 

الرتاِب؟ احرْشهم واجعلني جرسًا ليعربوا عيلَّ إليَك.

)1( ف. ك: أحالــت. ويف ب: فقالــت: حالت احلال: هكذا يكــون املحب. ويف ص. ظ: 
أحالت احلال؟ فقالت: هكذا يكون املحب. وقد أثبتُّ ما يف »منتخب املنتخب« الفصل 

)10(، و»املطرب« )ق 77(، وكالمها للمؤلِّف.
)2( ص. ظ: عجٍب.

ــلفي يف »معجم الســفر« ص380 -ونقل عنه ياقــوت يف »معجم البلدان«  )3( قــال السِّ
)202/1(-: »أنشــدين أبو مروان مبرش بن عبداهلل الطبيب األندليس باإلســكندرية 
لألديب غانم بن الوليد املخزومي األشوين -وأشونة حصٌن ِمْن نظر قرطبة باألندلس-: 

وِمـْن عـجــٍب أنـي أحــنُّ إلـيـهـُم        وأسـأُل عنهْم كلَّ ركـٍب وُهـْم معـي
فيبكي دمـًا طــريف وُهـْم يف ســوادِه        ويشكو جوى قلبي وُهْم بني أضلعي

املبرش بن حممود ]كذا ويف أول اخلرب: مبرش بن عبد اهلل[ هذا ُتويف يف أواخر ســنة تســع   
وأربعني ومخس مئة بثغر تنيس«. 

فيكون غانم قبل هذا التاريخ.  
بتي: ل السَّ وقاَل ابُن عجيبة يف »إيقاظ اهلمم« ص 68: »قال ابُن املرحِّ  

وِمـْن عـجــٍب أنـي أحــــنُّ إلـيـهـُم        وأســأُل شــوقـًا عـنـهُم وُهـُم مـعـي
وتبـكـيـهُم عـيـنـي وهـْم بســواِدهـا        ويشكو النـوى قلبي وُهْم بني أضلعي«

ل فقد تويف ســنة )699هـــ( كام يف ترمجته يف  أقــول: وال تصح نســبُتهام إىل ابن املرحِّ  
»األعالم« )263/5(، والبيتان مذكوران قبل هذا التاريخ.

)4( هو البسطامي، معروٌف، تويف سنة 261هـ. صفة الصفوة )107/4(.
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هل الطَّرُف ُيْعَطى نظـرًة ِمـْن حبيبِه        أم القلُب َيلقى َرْوحًة)1( ِمْن وجيبِه؟

وهـل لليـايل عـطـفـٌة بعـَد نـفــرٍة        تعوُد فتلهي نـاظرًا عْن)2( غـروبـِه؟

ـا اهلـوى)3( يف ُهـبـوبـِه َأحـنُّ إىل نـوِر اللِّـوى يف بـطــاِحـِه        وأظام إىل ريَّ

وذاك احِلمى يـغـدو عـليـاًل نسيُمـُه        وُيْميس صحيحًا مــاُؤُه يف قـلـيـبـهِ

هو الشـوُق مدلوالً عىل َمْقتِل الفتى        إذا لـم َيِعْد قلبًا بـُلـقـيـا حـبـيـبـِه)4(

 كان أبو عبيدَة اخلّواُص)5( يميش يف األســواِق ويقول: وا شوقاُه إىل َمْن 

يراين وال أراُه.

كانوا)6( إذا أقلَقهم اخلوُف ناحوا. وإذا أزعَجهم الوجُد صاحوا)7(.

[ ساحوا)8(. وإذا غلَب عليهم الشوُق باحوا. ]وإذا أدهَشهم احلبُّ

)1( ص. ظ: راحة.
)2( ف. ب. ك: فتلفي ... والتصحيح من الديوان. ويف ص. ظ: فتشفي ناظرًا من.

)3( ص. ظ: اللوى. ويف الديوان: 
أحـنُّ إىل نـور الـربى يف بطـاحـه        َوأْظـَمـــا إلـى َرّيــا الّلــَوى...

)4( للرشيف الريض ِمْن قصيدة. انظْر: ديوانه )132/1(.
هــاد الُعّباد، ترجم له ابُن اجلــوزي يف أهل العواصم والثغــور. صفة الصفوة  )5( مــن الزُّ

.)275/4(
)6( ِمْن ص. ظ.
)7( ِمْن ص. ظ.

 )8( مــا بــني املعقوفــني مــن »منتخــب املنتخــب« الفصــل )10(. وليســت اجلملة 
يف ص ظ.
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قاَل الشــبيل)1(: لقيُت جاريًة حبشــيًة فقلــُت: ِمْن أيــن؟ فقالْت: ِمْن 

عنِد احلبيِب. 

فقلُت: وإىل أيَن؟ قالْت: إىل احلبيِب. 

قلُت: ما تريدين من احلبيِب؟ قالْت: احلبيب. 

قلُت: كم ِذْكُر احلبيب؟ قالْت: ما يسكُن لساين عن ذكرِه حتى ألقاُه.

وُحـرمـِة الودِّ ما يل عنكُم ِعـَوُض        وليس يل يف سواكْم غريكم َغَرُض

وِمْن حديثي بكْم قالوا: به مـَرٌض        فقلُت: الزاَل عني ذلك الـمَرُض)2(

ُرِئــَي معروف الكرخي)3( - رمحه اهللُ - يف الـــمناِم كأنــه حتت قائمِة)4( 

نا أنَت أعلُم، فقاَل  العــرِش، فقال اهللُ تعاىل: يا مالئكتي َمْن هــذا؟ فقالوا: ربَّ

: هذا معروف َسِكَر ِمْن ُحّبي فال يفيق إال بلقائي)5(. جلَّ وعزَّ

فـداِو ُسـقاًم بجسٍم أنَت ُمـتـلِـُفــُه       وابـرْد غـرامـًا بقلـٍب أنَت ُمـضـِرُمـُه

هاد الـمعروفني، تويف سنة 334هـ. صفة الصفوة )456/2(. )1( من الزُّ
)2( البن أيب الصقر الواســطي )ت: 498هـــ( ِمْن أربعة أبياٍت ذكَرهــا ابُن خلكان. وَثمَّ 

اختالف يسري. انظر: وفيات األعيان )451-450/4(.
)3(  ِمْن كبار أهل الزهد والتعبُّد والورع، تويف سنة 200هـ. صفة الصفوة )318/2(.

)4( من ص. ظ.
)5( انظر »مناقب معروف الكرخي وأخباره« للمؤلف ص191-192. ويف هذا املوضع يف 

كر هنا بمعناه اللغوي، أي غاَب عن نفسه. املطبوع خلٌل، فلُينتبه إىل ذلك. والسُّ
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يـاِر)1( إىل       صربي الضعيِف فصربي أنَت تعلُمُه وال تكِْلنـي عىل ُبـْعـِد الدِّ

تـلـقَّ قلبي فقـد أرسـلـُتـُه قـرمًا)2(     إىل لقــائِـَك واألشـــواُق َتـقــُدُمــُه

 ودخلوا عىل معروٍف يومًا وهو يدوُر حول ساريٍة يف الـمسجد ويقول: 

يا حبيبي يا حبيبي)3(.

ـت        زفراٌت تفيش حديَث اهلـوى)4( ُرْمُت كتامَن ما بقلبي فـنـمَّ

: يا َمـْن        يـتباكى كــذا يكوُن الُبـكا)5( ودموٌع تقوُل يف اخلـدِّ

ليَس للناِس موضٌع يف فؤادي        زاَد فيـه احلبيُب حتى امتـال)6(

•     •     •

)1( ص. ظ: املزار.
)2( ب، و»اخلواتيم« ص 58: قدمًا.

)3( يف ص. ظ هنا زيادة هي: »قد طال شــوقي إليك، فعجل قدومي عليك«! وهذا القول 
لفتح بن شخرف. انظر صفة الصفوة )403/2(.

والــذي جاء يف »اخلواتيم« الفصــل )36(، ص 236: »فقالوا لــه ]ملعروف[: علِّمنا   
املحبة. فقاَل: هذا ال جييُء بالتعليم«. ومثله يف »منتخب املنتخب« الفصل )10(.

)4( ف. ب. ك: اهلواء! ص. ظ: يضيُق عنها اهلواء.
)5( ف. ك: البكاء. ب: بكائي!

)6( ف. ب. ك: زاد فيــه احلبيب حتى امتالء! ولفظ »احلبيب« ســقط من ف. ويف ص. ظ: 
وزواياُه ِمْن هواَك مالء. ويف الديوان: زاد فيه هواك.

واألبيات البن املعتز، وأوهلا:   
قل لغصـن البـان الذي يتثنى        حتت بدِر الدجى وفوق النقـا

انظر ديوانه ص9. ط دار صادر، و)309/1( من طبعة دار املعارف. وفيها: قدٌّ كغصن.    
وترمجة الشاعر يف »املنتظم« )87/13(، و»أشعار أوالد اخللفاء« ص 220.
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الفصل الرابع

يا ثقيَل)1( النوِم، يا بعيَد اليقظِة، يا سكراَن الفهِم: 

أَما ينبُِّهك األذاُن؟ أَما تزعُجك احِلَدأُة؟

أُترى نخاطُِب َعْجمـاَء؟ أترى نكلُِّم صّمـاَء؟   

نيا ولكن عنُي ُعواِرَك عوراُء.  كم ُنريك عيَب الدُّ

كم َنكشُف لَك ِقرَصَ الُعُمِر ولكْن عنُي األمِل حوالُء.

ك الـمواعُظ أهيا الـَمْهزوُز؟  أَما هتزُّ

أَما يوقُظك الرصيُح وال الـَمْرموُز؟ 

أَما كلَّ يوٍم عوُد اهلالك َمْركوٌز؟ 

ُع حافزًا فقلَّ الـمحفوز)2(. أَما الزماُن يرْسِ

أَما تأنُف ِمْن ذمِّ األمِر)3( الـملموِز؟ 

لَت ما ال َتـجوُز.  كلُّ أفعالِك إذا تأمَّ

أين أرباُب القصوِر، أين أصحاُب الكنوِز؟ 

)1(  ص. ظ. ظ2: كثري.
)2( يف »منتخب املنتخب يف النوب« الفصل )22(: فقْل للمحفوز.

نيا واألمــر«. ويف »منتخب املنتخب«  )3( هكــذا يف ف. ب. ك.  ويف ص. ظ: »ِمــْن ذمِّ الدُّ
الفصل )22(: أَما تأنُف ِمْن ذمِّ الالمِز أهيا الـملموز؟ 
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هلَك القوُم كلُّهم وضاَع الـمكنوُز. 

نيا للـامِل يوُز. وِحيَز يف حفرِة البىِل َمْن كان يف الدُّ

هم األناُة وقعت النواة ُ يف الُكوِز.  َبْينا تغرُّ

أين كرسى، أين قيرُص، أين فريوز؟

 ُكُسوا - واهللِ - األكفاَن وما كانوا يْرضون اخلزوَز. 

وأبرَز الـموُت أوجهًا ما كانت ختتاُر الربوَز. 

وساوى بني الَعرِب، والعجِم، والنََّبِط)1(، واخُلوِز)2(. 

حيِل لذاِت النريوِز.  ونَسَخ بحرساِت يوِم الرَّ

نيا فإذا الـمعشوقُة عجوٌز.  وكشَف هلم نقاَب الدُّ

َلْت بالنُّشوِز.  ما رضيْت إال قتَلهم)3( وكم تدلَّ

لقد أذاَقْتهم برَد كانون األمِل)4( فإذا ُهْم يف متوز. 

وإنام قصَدْت غروَرُهم لتقتَلهم يف كالوز)5(.

)1( النََّبُط: جيٌل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق. املصباح املنري ص 304.

ميِع بالِد ُخوِزْستاَن. القاموس املحيط ص 657. )2( ِجيٌل من الناِس، واسٌم جِلَ
)3( ص. ظ: قتَل عاشِقها.

)4( ص. ظ: األول.
وا عليه، الواِحُد:  رجوَن بالّسالِح للامء إذا َتشاحُّ )5( يف القاموس ص 672:»الَكوالِيُز: قوٌم خَيْ

كاُلوٌز«. و ُينظر يف املعنى الرابط.
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تنبَّهوا يا نياُم كم ضيَّعتْم ِمْن عاٍم؟ 

نيا كلُّها مناٌم، وأحىل ما فيها أحالٌم، غرَي أنَّ الغافل فيها غالم)1(.  الدُّ

عالَم قتُل النفوِس عالَم؟ 

 هــل هــَو إال ثــوٌب وطعــاٌم، ثم يتســاوى خــزٌّ وخــاٌم، ولــذاٌت 
طّيباٌت ووخاٌم؟)2(

آٍه للغافِل إىل كم ُيالُم؟

 أَما ُتوقُظه الليايل واألياُم؟

 أين سّكاُن القصوِر واخلياِم؟ 

دارْت عىل الكلِّ كأُس احِلامِم. 

إىل متى مزامحُة األنعاِم؟

نيا دواٌم.   ما ملخلوٍق يف الدُّ

، ﴿ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾)3(. سجٌل ثبَت واستقرَّ

وا هذه األنفَس بِزماٍم.  ُردُّ

)1( ص. ظ: أنَّ عقَل الشيِخ باهلوى غالم.
)2( اجلمل الثالث من ص. ظ.

)3( من سورة الرمحن، اآلية 27.
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ازجروا هذه القلوَب عن اآلثام. 

روا ما جرْت به األقالُم.  تذكَّ

اقرأوا صحائَف الِعرَبِ بألسنِة األفهاِم. 

موُت اجلرياِن شكٌل، وأخُذ األقراِن إعجاٌم)1(. 

يا َمْن أجُله خلَفُه وأمُله قّدام. 

ُربَّ يوٍم له مفتاٌح ما له ِختاٌم. 

يا ُمقتحمـًا عىل الـمعايص و)2( احلراِم أيَّ اقتحاٍم. 

ستعلُم َمْن يذري الدموَع يف الُعقبى ُعقبى اإلجراِم. 

يا طويَل الـمرِض متى يربأ السقاُم؟ 

نيا، وكذا إْن قام )3(. يا َمْن كذا إْن َقَعَد يف الدُّ

نيا َهمٌّ وآخُرها موٌت ُزؤاٌم)4(.  أوُل الدُّ

)1( الشــكل: وضع عالمات اإلعراب. املصباح املنري ص 167. واإلعجام: إزالة العجمة 
وذلــك بالنقط. الكليات ص 214. وكالمها يفيد البيان واإليضاح والتقريب. وموت 

اجلريان واألقران بياٌن وإيضاٌح وتقريٌب بقرب األمر.
)2( قوله: »الـمعايص و« من ص. ظ.

)3(  ص. ظ:  يــا َمــْن هو غافٌل عن االســتعداد إْن قعَد أو قــاَم. و يف »منتخب املنتخب« 
نيا، وكذا إْن قاَم. للمؤلف، الفصل )23(: يا َمْن إْن قعَد فللدُّ

)4( َمْوٌت ُزؤاٌم كغراٍب: َكريٌه أو ُمـْجـهـٌز. القاموس املحيط ص 1442.
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واُم.  حلَّ هلا الفراُق وَحُرَم عليها الدَّ

ُتعاِهُد وال تفي، ماهلا ذماٌم. 

نوُرها ُمستعاٌر واألصُل فيها الظالُم. 

سحاهُبا ال يمطُر، وسامُؤها َقتاٌم. 

كلُّها عيٌب يف عيٍب، وذامٌّ يف ذاّم. 

أنعيُبها عند حمبِّها؟! متى يسمُع العذَل ُمستهاٌم! 

الِم.  خلِّها واخرْج عنها بسالٍم إىل داِر السَّ

فاجلنُّة رخيصٌة)1( ما تغلو عىل ُمْستاٍم. 

الم. هذه نصيحٌة ما بعَدها نصيحٌة، تكفي)2(، والسَّ

•     •     •

)1( هي غاليٌة ِمْن حيث هي، ســهلٌة ِمْن حيث العمل اليســري الــذي أراده اهلل منا. وهذا ما 
يقصُده املؤلُِّف.
)2( ص. ظ: فكفى.
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الفصل اخلامس

إخـواني:

َقٍة. نيا داُر فرقٍة، كم يف ُجَرِع لذاهِتا ِمْن رَشْ  إنام الدُّ

ٌد منها)2( بِخْرقٍة. العيُش فيها يف حرقٍة)1(. والـُمسافُر عنها متزوِّ

بْت ِمْن مشتاٍق!  كم أبكْت بالفراِق، وكم عذَّ

ال يطيُب فيها لعاقٍل)3( عيٌش. 

)4( فيها عىل اهلموِم جيٌش.  وال َينرُْصُ

كوُن إىل آفاهِتا)5( عـيـُن الطيِش.  السُّ

عاَش فيها آدُم باكيًا.

 وقاَم نوٌح نائحًا. 

وصاَر داوُد نادبًا. 

)1( هذه اجلملة من ص. ظ. ظ2.
)2( من ظ. ظ2.

)3( هذه اللفظة ليست يف ص. ظ.
. )4( ويمكن: وال ُينرَْصُ

)5( ص. ظ: مع علِم آفاهتِا.
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وباَت يعقوُب للحبيِب مفارقًا.

آِه مل يـْدِر مـا الـعـــذاُب فــــؤاٌد)1(        لـم يـُذْق طْعَم فـرقـِة األحبـاِب)2(

إىل كم تلبُس يف الرش)3( لباَس إبليس. 

وجترُّ جسَدك يف حسِدك)4( يف عقابيِل)5( قابيل. 

)6( قْرَن قارون.  وتزاحُم بالكرْبِ

وتدخُل باجلهِل بيَت أيب جهل. 

تقاتُِل عىل اهلوى بَسْيَفني. 

عَب يف الـُمشتهى عىل الرأِس والَعنْي.  وحتمُل الصَّ

كم قاَدك اهلوى فام قلَت: إىل أين. 

)1( ص. ظ: ليس يدري طعَم العذاِب فؤاٌد.
)2( للمتنبي ِمْن قصيدتِه: 

يا ديـاَر العـبــاهـِر األتـراِب        أين أهل اخليام واألطنـاِب؟
ُق »معجز أمحد« الدكتور عبداملجيد دياب يف آخره يف  فصل: زيادات من شعر        أوردها حمقِّ

املتنبي )431-430/4(.
)3( ظ: الرس.

)4( ص: ويـجرُّ جسَدك حسُدك. ظ: وجير حسُدك جسَدك.
)5( الَعقابِيُل: بقايا الِعلَّة. لسان العرب )466/11(.

)6( ب: يف.
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ُق باحلراِم، أتقيض َدْينًا بَدْين؟ كم تتصدَّ

رًا يف الـمعايص ذراَع »شْمٍر« كم قتْلَت ِمْن »ُحَسني«)1(؟   يا مشمِّ

طــوِة القـاهـَرْه        والـدولــِة الـنــاهـيـِة اآلمــَرْه يا ذا الِغنَى والسَّ

ويـا شـيـــاطـــنَي بـنـــي آدٍم        ويا عبيَد الشهـوِة الفـاجـــَرْه)2(

ــالم- بمقربٍة فنادى رجــاًل منهم،     مرَّ عيســى ابُن مريــم -عليه السَّ

فأحياه اهللُ تعاىل، فقاَل: َمْن أنت؟ قاَل: أنا)3( كنـُت حـّمـااًل فحملُت إلنساٍن 

.)4( ُت منه خالالً فتخللُت به، فأنا ُمطاَلٌب به منذ ِمتُّ حطبًا، فكرَسْ

ِر يف ُشْؤِم العصياِن.  أجْل)5( برَص التفكُّ

واسمْع عقاَب الُعتاِة)6( وأهِل الطغياِن. 

 . )1( يســتعرُي اسَم احلسني بن عيل ريض اهلل عنه للخري. واســَم شمِر بن ذي اجلوشن للرشِّ
واخلرب معروف، وترمجة شمر يف »األعالم« )175/3(.

)2( البن املعتز، وبعده: 
نيا فقد أقربْت        وعن قليـٍل تلـُد اآلخـرْه انتظـروا الدُّ

انظر ديوانه )399/2-400( ط دار املعارف،  وترمجَة الشاعر يف »املنتظم« )88/13(.   
وأقربت احلامل: دنْت والدهُتا.

)3( من ص. ظ.
)4( اخلرب يف »الرسالة القشريية«، باب الورع، ص 332.

)5(  ص. ك: اجُل.
)6( ظ. ظ2: العصاة.
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كاُن.  بئَس الـمنزُل داُرُهم وبئَس السُّ

﴿ڭ  ڭ  ۇ  ﴾)1(. 

يتقلَّبون ِمَن العذاِب يف ألواٍن. 

يبكون دمًا وأين العيوُن)2( واألجفاُن؟! 

قرحْت عيوهُنم فال ُيسأُل شأٌن عن شاٍن. 

كلُّ أعامهلم يسٌء ليس فيها إحساٌن. 

ُطولِبوا باإلرساِر، وُأِخذوا)3( باإلعالِن. 

يا أسفًا لـمحرتٍق بالناِر وهو عطشاُن. 

ُأفِردوا بالعذاب، فَبُعَد فالٌن عن فالٍن. 

بِيُعوا بال ثمٍن يف ُسوِق اهلواِن. 

أالَن قلُبك أهيا العايص أالن؟! 

ال مالٌك يرمُحهم وال مجيُع الـُخـّزان)4(. 

)1( من سورة إبراهيم، اآلية 50.
)2(  ص. ظ. ظ2: الدموع.

)3(  ص: ووخذوا. ظ: وووخذوا. 
)4( ف. ك. ص. ظ: اإلخوان. واملثبت من ب.
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وكيف والـمِلُك الكبرُي عليهم غضباُن؟ 

يا سالكًا طريَقهم: أنائٌم أنَت أم يقظاُن؟ 

سرتى ما تسمُعُه، وليس اخلرُب كالِعياِن. 

َن هاَن. ْن خالَف اهلوى فُكّلام)1(ُهوِّ َهوِّ

تعـاَل قـد أمكـَن الـمكــاُن        واقـدْم عىل الَوْصِل يا جبـاُن

مــاُن)2( ـْل فـإنَّ الـزمــاَن غــرٌّ        ِمْن قبِل أْن َيفطـَن الزَّ َعـجِّ

•     •     •

)1( كتب يف حاشية ف: يف نسخة: فكل ما. وهو ما جاء يف ص. ظ.
)2( البن املعتز. انظر ديوانه )445/1( ط دار املعارف، وأشــعار أوالد اخللفاء ص 242، 

وفيهام: واجرْس عىل الوصل. بادر.
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الفصل السادس

أيها الغافُل: 

أَما ُعُمُرك كلَّ يوٍم ُينَْتهُب؟  

أَما الـُمْعَظُم منه قد ذهَب؟ 

يف أي يشٍء؟ يف مْجِع الذهِب)1(.

َر وحَسب، وأّما نزول الـموت فام حَسب.  يا َمْن إذا خال تفكَّ

بني يديك كربٌة ال كالُكَرب، و)2(نوبٌة ال ُتْشبُه النَُّوَب. 

يا طالَب احلُطاِم بئَس ماكَسب)3(. 

كم نَصَب رَشكًا وعىل دينِه نَصَب. 

لقد نشَب بقلبِك ُحبُّ النََّشِب)4(. 

تبخُل بالـامِل والُعمَر هَتُب. 

)1( ب: قد ذهب يف مجِع الذهب. ص. ظ. ظ2: قد ذهب يف متاٍع ال يصحبك منه فضٌة وال 
ذهب. 

)2( قوله: »كربٌة ال  كالُكَرب، و« ِمْن ص. ظ. ظ2.
)3(  ص. ظ. ظ2: املكتسب.

)4( النََّشُب: املاُل والَعَقاُر. خمتار الصحاح ص 688.
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تطلُب النجاَة ولكْن ال ِمْن باِب الطلِب. 

تقُف يف الصالِة إنَّ صالَتك لعجٌب. 

اجلسُم يف ُشَعٍب، والرسُّ يف ُشَعٍب. 

اجلسُد)1( يف العراِق، والقلُب يف حلب. 

الفهُم أعجميٌّ واللفُظ لفُظ العرِب. 

أنا أعلُم بَك منَك، حبُّ اهلوى عىل قلبِك قد غلَب.

اعطْف نفَســك بزمــاِم اإلنابِة، وُردَّهــا بلجاِم اليقظِة عــن ُهّوِة اهلوى، 

وســلِّْمها إىل رائــِض األمــِر)2(، وألقها لــدى)3( طبيِب الــرشِع، فالطبيُب 

 يبُســها يف محى احِلْميــِة، ويمزُج لـــمزاِجها الـــمنحرِف بــرودَة الرجاِء 

بحرارِة اخلوِف)4(. 

)1(  ص. ظ. ظ2: البدن.
)2( أصل الزمام احلبُل من األدم ُيـجعل يف عنق البعري أو يف رأسه. الزاهر )289/2(. 

واللجام: احلديدة يف فم الفرس ثم سموها مع ما يتصل هبا من سيور وآلة جلام. املعجم   
الوسيط )2/ 816(. 

واهلوة: احلفرة.   
والرائض: هو الذي يعلِّم الدابة السري. املطلع ص 267.   

واالستعارة واضحة يف ذلك.  
)3(  ص. ظ. ظ2: إىل.

)4( قوله: »ويمزج ...« ليس يف ص. ظ.
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مِم عن  فإذا خاَلَفــْت هواها وحاَلَفــْت دواها؛ ارتفعْت ِصاممــُة)1( الصَّ

كاِم عن منخِر اهلوى، فاستنشقْت ريَح يوسِفها  ِظ، وخرَّ ُركاُم الزُّ َســْمِع التيقُّ

ِمْن قميِص أسِفها، فرمْت أغراَض أغراضها)2( بسهِم العزائِم عىل هجرانِـها، 

نيا فانطلقْت يف طالِقها.  فرأْت عيَب الدُّ

ها، انترشْت أوراُق الصدِق يف برِّ  فكلَّام دبَّْت مياُه العــوايف يف أغصان رسِّ

ها)3(، وأنشأْت ورق طـربِـــها لوجـداِن أربِـها، تصدُح عىل أفناِن)4( أفناهِنا  بِرِّ

بفنوِن أحلاهِنا، فكان مضمون ما قالْت: استوى عندي حجُرها وذهُبها)5(. 

ِد، فتضُع هلا أساَس العزائِم،  فحينئذ تبني صومعَة التعبُِّد عىل ساحِل التزهُّ

وحتكُمها بِشــيِد الكتامِن)6(، وتغرُس حوهلا شجَر ]التذكر، وترشع هلا مرشعًة 

من احلزِن، فيحوم حوهلا طرُي[)7( األنِس، فتســمعها)8( نغامِت القدِس، فتصرُي 

يف جنٍة رياُضها الرياضُة، فحينئٍذ تظهُر ينابيُع احلكمِة من القلِب. 

امم: السداد والغطاء. )1( الصِّ
)2(  أي: أهداف مقاصدها. ص: اعواضها. ب، ظ: اعراضها.

)3(  ص:  بر برهيا. ومل تتضح يف ظ.
)4( من ص. ظ.

)5(  ف. ب. ك: ومدرها! وانظر خرب الشاب قائل هذه الكلمة يف »املجالسة« )255/2(.
يُد - بالكرس -: كل يشء طليَت به احلائط  )6(  ص: بسرب التفكر. ظ: بسرب الفكر!.  والشِّ

ِمْن جصٍّ أو بالط. خمتار الصحاح ص354.
)7(  سقط من ف. ب. ك. واستدركته من »منتخب املنتخب« الفصل )20(. 

س حوهلا طـيـُر األنس فيسمعها. والظاهر أن فيهام سقطًا أيضًا. )8( ص. ظ: وُتعرِّ
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يا هـذا: 

ِر يف أرِض اخللوِة.  ألِق بذَر التفكُّ

وَأِدْر حوَل داِر العزلِة خندَق احلذِر. 

ْن من العدوِّ بحصِن اإلخالِص.  وحتصَّ

ِل.  ورِسْ يف فيايف اليقنِي حاماًل زاَد التوكُّ

واْلـَحْق برفقِة النَّدِم يف ُزمرِة الـُمستغفرين. 

وأنْخ بِفناِء الَفناء عن شهواِت النفِس. 

ِظ.  ْل هالَل الـُهدى يف َصحِو التيقُّ وتأمَّ

وطِْر بجناِح التُّقى إىل فضاِء الفضائِل. 

المِة.  لعلَّك تقُع بقاِع بقاِع السَّ

أو حترُض حظريَة)1( الُقدِس والكرامِة)2(.

عىل قدِر أهِل العـْزِم تأيت العـزائُم        وتأيت عىل قْدِر الكراِم الـمكارُم)3(

•     •     •

)1( ب: وحترض بحظرية. ص. ظ: أو حرضة. 
)2( حظرية القدس: اجلنة. الصحاح )98/4(.

)3( للمتنبي، وهو مطلع قصيدة. انظر ديوانه ص 420.
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الفصل السابع

ا الغافُل.   أفِْق ِمْن َسْكرتِك أهيُّ

فإّنَك َعْن قليٍل ال شكَّ راحٌل. 

وإنام هَي أياٌم - واهلل -)1( قالئُل.

فخْذ نصيَبك ِمْن ظلٍّ زائٍل.

واقِض ما أنَت قاٍض، وافعْل ما أنَت فاعٌل.

َأَنِسيَت يـا مغـروُر أنَك ميِّـٌت؟        أيِقْن بأنَك)2( يف الـمقـابِر نـاِزُل

َتبـىل وتـَفنـى واخلـالئـُق للبِـىل        أبمثِل هذا العيِش يفرُح عاِقُل؟!

وحيـك: 

ْر أمَرَك قبَل أْن تنِزَل قرَبَك.  تدبَّ

ما أكثَر ذنوَبك، وما أقَبَح عيوَبك! 

، وال تغلُبها عىل ما َتْستيقُن.  تغلُبَك نفُسَك عىل ما َتظنُّ

حتزُن لِنَْقِص مالِك، وال حتزُن لِنَْقِص ُعُمِرك!

)1( القسم ِمْن ب. ك.
)2(  ص. ظ: حّقًاً وأنك.
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إخـواني: 

كأّنكم بالعوارِض الغوامِض. 

وبأسِد الـموِت الـمستشيِط)1( الرابِض)2(. 

إىل متى؟ وحتى متى؟ َأْتَعْبتم الرائض)3(.

إخـواني: 

ُعقاُب األجِل قانٌص، وباسُط األمل)4( قابٌض. 

حامُل الـمنى)5( حائٌل)6(، وحامُل الردى ماخٌض)7(. 

ليحلنَّ بكم من الـموِت يوٌم ذو ُظلٍم. 

ُينسيكم معارشَة اللذاِت والنِّعِم. 

)1( لعله يقصد: املتلهب غضبًا. انظر تاج العروس )434-433/19(.
)2( املقيم.

م. )3( املعلِّم املقوِّ
)4( ب: األجل!

)5( ظ: األمل!
َل عليها فلم َتْلَقْح، أو التي مل َتْلَقْح َســنًَة أو َســنََتنْيِ أو َسنَواٍت. القاموس  )6( ناَقٌة حاِئٌل: مُحِ

املحيط ص 1279. ولعله يقصد أن أماين صاحب األماين كاذبة غري متحققة.  
اضــًا أي رضهبا الطَّْلق فهــي َماِخٌض. خمتــار الصحاح  َضــِت احلامل بالكــرس خمََ )7( خمَِ
 ص 642. ولعلــه يقصــد: أن اإلنســان -وقــد ُكتَِب عليــه املوت- موُتــه قريب، 

وعالماُته ابتدأت.
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وال َيبقى يف األفواِه إال طعُم)1( النَّدِم.

يا أرساَء اخلطايا: 

وا أنفَسكم بالتقوى.  ُفكُّ

األياُم صحائُف أعامِركم؛ فاجعلوا فيها أحسَن أعاملِكم.

إخـواني: 

حاِب، والقعوُد ِمْن أخالِق اخلوالِف)2(.  الفرُص مترُّ َمرَّ السَّ

أياُم الُقدرِة وإْن طالْت قصريٌة. 

ومن استوطأ مركَب العجِز عثَر به. 

﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾)3(. 

إخـواني: 

نيا داٌر ليســْت لكم. أَما ترون احلادي قد اســتعجَلكم)4(؟ أين الزاُد،  الدُّ

ماذا شغَلكم؟ متى ترقعون خَلَلكم؟ متى تسمعون ممَّْن عَذَلكم؟ البداَر البداَر 

خلُّوا كسَلكم.

)1( من ص. ظ.
)2( اخلوالف: النساء.

)3( من سورة غافر، اآلية 44.
)4( ص. ظ: الدار ليست لكم، أما تسمعون احلادي وقد استعجلكم.
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أَما أكثُر الُعُمِر انقىض؟ أَما خضاُب الشيِب قد نضا)1(؟ ليت الزماَن الذي 

مىض ال عليكم وال لكم. 

كم قطعتْم بادية يف اللهو)2( وُجبتم. وإىل اآلن ِمْن سفر الـــمعايص)3( ما 

ُأْبتم. وبعَد هذا إْن ُتبتم َقبِلكم.

•     •     •

)1( نضا: ذهَب لونه وظهر الشيب ظهورًا بيِّنا.
)2( ب. ك: اهلوى.

)3( ف. ك: يف السفر. ب: من السفر. ظ: يف سفر املعايص. واملثبُت من ص. 
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الفصل الثامن

اهنْض إىل جماهدِة القوِم. 

أين أنَت وهم)1(؟ كم بنَي اليقظِة والنوِم.

قاَل عيلُّ بن الـــُموفَّق)2(: قام رجٌل ِمْن إخوانكم يف ليلٍة باردٍة، فلـام هتّيأ 

للصالِة رأى ُشقاقًا يف يديِه ورجليِه فبكى، فهتَف به هاتٌف من البيِت: أيقظناَك 

وأَنْمناهم وتبكي علينا؟!

جى يناجــوَن العليــَم. وبكوا بني يديــه مثَل ما  قــام األحبــاُب يف الدُّ

يبكي اليتيُم. القلُق شديٌد، والفَرُق)3( عظيٌم.  

أّما أنَت ]فنمَت[)4(، وُهْم يف ُمْقِعٍد ُمِقيٍم؟

قالْت أمُّ عمر بن الـــُمنْكدر)5(: يا بنيَّ أشتهي أْن أراَك نـائمـــًا، فقاَل: يا 

ُد عيلَّ فيهوُلني، فينقيض عني وما قضيُت منه أريب. أّماُه واهللِ إنَّ الليل لرَيِ

)1( هذه اجلملة ليست يف ص. ظ. ظ2.
)2( عابــد زاهد، ترجم لــه املؤلُِّف يف املصطفني ِمْن أهل بغداد، تويف ســنة  265هـ. صفة 

الصفوة )388-386/2(.
)3( الفَرق: اخلوف.

)4( ســقط من ف. ب. ك. واستدركته من »منتخب املنتخب« الفصل )82(. وجاء يف ف. 
ك: أما أنت وهم، وهم ... . ويف ص. ظ: أين أنت وهم، وهم يف... .

)5( من الطبقة الرابعة ِمْن ُعّباد أهل املدينة. صفة الصفوة )145/2(.
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وصحَب رجٌل رجاًل شهرين فلم يَره نائاًم بليٍل وال هناٍر، فقاَل له: أال تناُم؟ 

فقاَل: إنَّ عجائَب القرآن أَطْرَن نومي، ما خرجُت ِمْن أعجوبٍة إال وقعُت 

يف أخرى.

ال تلَحُه إْن كنَت ِمْن ُسَجرائِه)1(        عْذُل الـُمحبِّ يزيـُد يف إغـرائـِه

ٌم لقضـائِـه ودع اهلوى يقيض عليِه بُحْكِمـِه        ما شـاَء فـْهــَو ُمسلِّ

فشقــاُؤه فيام يـراُه)2( نعـيـُمــُه        ونعيُمـُه يف ذاَك عـنُي شـقــائـِه

ُكِحلْت مـآقيـِه بطـوِل ُسـهـادِه        وحنْت أضالُعه عىل ُبـَرحــائـِه

َدنــِـٌف ببابَل جسُمـُه، وفـؤاُدُه        باخليِف، واعجبًا لطوِل بقـائـِه!

 تاهللِ ما ناَل الكرامَة إال َمْن قاَل للكرى: َمْه.

إذا انقطعْت رسائُل الـُمحبِّني)3( وقَع النِّسياُن، ﴿ى   ائ﴾)4(. 

كم أبعُث كلَّ ليلٍة ِمْن رسائَل، مَع رسوِل: »هل ِمْن سائٍل؟«. 

ُث عني، وحُتَُف األرساِر َتِصُل مني. نسيُم األسحاِر ُيدِّ

، ومجعه: ُسَجراُء. القاموس املحيط ص 404. ِفيُّ ِجرُي: اخلليُل الصَّ )1( السَّ
)2( ص. ظ: تراه.

)3( ف. ب. ك: رسائل هل ِمْن سائل. واملثبت من ص. ظ.
)4( من سورة البقرة، اآلية 52.
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َوَدِع النسيَم ُيعيُد ِمـْن َأخبـاِره        فَلُه َحَواٍش للحديِث ِرَقاُق)1(

    َنصبْت مطايا األجســاِد يف َقْطِع بيداِء الليِل، فلــام بدا الفجُر نزل أمرُي 

الكد)2(، فنادى ُمنادي الفوِز: يا مطايا األبداِن أريي واْسرتيي)3(.

رْت يف األسحاِر احلداُة)4(، وُعِكمْت)5( أمحاُل األعامِل، وسارْت رفقُة:  َثوَّ

﴿گ  گ   ڳ  ڳ﴾)6(، وترنََّم كلُّ ذي صوٍت بشــْجٍو، وأنَت 

قدِة األوىل هاِجٌع! فكيَف بَك إذا انقشَع ليُل البالِء عن ُصبِح اجلزاِء، وما  يف الرَّ

لَك بضاعٌة يف قافلِة الـُمستغفرين؟! 

ال تـُْخِل مرجاَن دمٍع ِمْن عقيِق دٍم        َشـوٌق بال َعـرْبٍة سـاٌق بال قـدِم)7(

•     •     •

)1( للخفاجي ِمْن قصيدتِه: 
يف كـلِّ يـوٍم نـشـطـٌة ووثــاُق        َفَمَتى َيـُكـوُن لِـَداِئـَهـا إِْفـَراُق

وهو البيت )6(. انظر ديوانه ص 153.  
)2(  ص. ظ: الكل. وكذلك يف »منتخب املنتخب« الفصل )82(.

)3(  ص. ظ: وارسحي.
)4( أثارت النائمني، وأيقظت الغافلني، وحركت الراغبني.

ْت. )5( ُشدَّ
)6( من سورة السجدة، اآلية 16.

)7( للغــزي، وهو مطلُع قصيدة. انظــْر: ديوانه ص 814. وفيه: ال خْتــُل. وال يصح هذا 
الضبط، ويدل عىل هذا أيضًا قوله يف البيت الثاين: 

وال تـَمـنَّ دنـَو الداِر نــازحـًة        ُمنى الشبيبِة بعد الشيِب واهلَرِم
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الفصل التاسع

إخـواني: 

هواِت، فقد غَرَس لنفسِه شجَر النَّداماِت)2(. َمْن أرسل)1( جوارَحُه يف الشَّ

حاربوا أنفَســكم، فَمْن قوَي عىل نفســِه تناهى يف القوِة. وَمْن صرَب عن 

شهوتِه بالَغ يف الـُمروِة.

. وبالصرِب عام حُتِبُّ تنجو ممّا َتكَرُه. بالصرِب عىل ما َتكَرُه تناُل ما حتبُّ

يا نفُس صربًا وإال فاهلكي جَزعًا        إنَّ الزماَن عىل ما تكـرهـنَي ُبـنِـي

ْتِك ُصْحبُتها)3(        إال مفاتيَح)4( أبواٍب ِمَن احلـَزِن)5( ال حتَسبي نِعاًم سـرَّ

يا ُمساكنًا للنفِس اجلهولِة الغّدارِة)6(: 

وِء أّمارٌة؟  كيف تقبُل منها وهي بالسُّ

)1( ص. ظ. ظ2: أرىض.
)2( قال الشــيخ أبو بكر الوراق: »َمْن أرىض اجلوارَح بالشــهوات فقد غَرَس يف قلبه شجَر 

الندامات«. التكملة لكتاب الصلة )17/1(.
)3(  ف. ب. ك: صحتها. واملثبت من ص. ظ، ومصدري التخريج.
)4( ف. ب. ك: بمفتاح. واملثبت من ص. ظ، ومصدري التخريج.

)5( البــن املعتز. انظر ترمجته يف »املنتظم« )88/13-89(. أو للوزير املهلبي. انظر املنتحل 
للثعالبي، الباب التاسع، ص 151.

)6(  ص: الغرارة.
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لقد طالت العبارة، وبادرَت بالذنوِب، فأنَّى هذه الـجسارُة؟! 

وأِمنَْت يف بيداِء اهلالِك، ونْمَت وسَط الغارِة)1(.

أَما َسْلُب القريِن يكفي لـَِمْن يفهُم اإلشارَة؟ 

لقد شاَن شأهَنا القبيُح وأضلَّها. 

ها باهلوى واستَزهّلا.  وأغَراها عدوُّ

)3( َمْن َحلَّها.  فحلَّْت رحَلها)2( بمحلٍة ما ُحلَّ

فُلْمها - يا هذا - وقْل هلا ترتُك اهلوى، فاهلوى قد أضلَّها. 

وتذكُر النوى فالنوى)4( قد أظلَّها. 

وحتاِرُب عدوًا إنام يقصُد َقْتَلها، فكم قد أهلَك قبَلها مثَلها. 

هي نفسـي)5( ملا هبـا هتـذي بـي        أعـذايب تريــُد أم َتـْهــذيـبـي؟!

ـْلـتـهـا فأخطـأُت فيها        إْذ حبيبـي أظـنُّـهـا وْهَي ذيبــي قـد تـأمَّ

)1( ب: أطالــت. ومل ترد اجلملة يف ص. ظ، وفيهام: لقد بــارزْت بالذنوب ... وأمنْت ... 
ونامْت.

)2( من ص. ظ.
. )3( ب: جلَّ

)4( ص. ظ: التوى فالتوى.
)5( ص. ظ: نفس.
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حتتذي يب إىل هـواهـا تـرينـي)1(        أهنا يب إىل اهلـوى حتـتـذي بـي)2(

َصَدَقْتني إْذ أظهـَرْت يَل ُنصحـًا        ثم عـادْت جتـوُز)3( يف تكـذيبـي

أنَحَلْت جسمَي العليَل فنـاديــ        ـُت:  تعايل)4( يا منيتي وأذيبي)5(

هـا نعيُم خـالفـي        فلقـْد ســاَءهـا هبا)6( َتـْعـذيبـي إْن يكـْن َسـرَّ

•     •     •

)1( ب: وظني.
)2( هذا البيت ليس يف ص. ظ.

)3( ص. ظ:    صدقتني إذ صدقتني نصحًا        ثـم عـــادْت تـخــــوُض.
)4( ف. ك: تعايت.

)5( ص:    نَحَلْت جسمَي النحـول فناديــ        ـُت: ادأيب يف عـذابـه وأذيبــي
      وهذا البيت ليس يف ظ. 

)6( ب: ساءين هبا. ص. ظ: ساءها أذى.
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الفصل العاشر

أخِلْص يف العمِل وال َتُشوبنَُّه بالرياِء.

د عرشيَن ســنًة ال يعلُم به جاُرُه. ويبكي بالليل  كان بعُض الســلِف يتزهَّ

عرشيَن ســنًة ال تعلُم به امرأُتُه.  ويقــُف يف الصفِّ ودموُعه جتري ال يعلُم به 

َمْن إىل جانبِه.

َأحبُِس دمعـي فيـنـدُّ َشــاِردًا        كـأننـي َأضبـُط عـبــدًا آبِـقـا

حيِل يف اهلوى ُمنافِقا)1( وِمْن ُمـحاشـاِة الرقيِب خلُتني        يوَم الرَّ

      ولقد صاَم داوُد الطائي)2( أربعني سنًة لـــم يعلْم به أهُله، كان خّزازًا، 

ق به يف الطريِق، ويرجُع إىل  ــوِق)3( فيتصدَّ وكّل يوٍم يمُل غداَءه معه إىل السُّ

أهلِه عند الـمساِء)4( فيفطُر عنَدهم فال يعلموَن بصومِه.

قائِق فجاَءه البكاُء مســَح أنَفُه  َث بالرَّ ــختياين)5( إذا حدَّ وكان أيوب السَّ

كاَم!  وقاَل: ما أشدَّ الزُّ

ُدر ِمْن قصيدتِه:  )1( لرصَّ
أليِّ مـرمـى تـزجــُر األيـانِـقـا        إن جاوزْت نجدًا فلسَت عاشقا

والبيتان املختاران برقم )13 ، 14(. انظر ديوانه ص149-148.  
)2( إمام يف العلم والزهد، من أهل الكوفة، تويف ســنة 165هـ. صفة الصفوة )131/3(. 

واخلرب املذكور أليق بداود بن أيب هند كام قال املؤلف يف كتابه املذكور )135/3(.
)3( »إىل السوق« ِمن ص. ظ. ظ2.
)4( »عند املساء« ِمن ص. ظ. ظ2.

)5( ِمْن ُحّفاظ احلديث يف البرصة، تويف سنة 131هـ. صفة الصفوة )291/3(.
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وكان يقــوُم الليَل كلَّه، فإذا كان عند الصباِح رفــَع صوَتُه كأنه قاَم تلك 
الساعة، فيبكي كلُّ َمْن يسمُعُه.)1(

ُأكلِّـُف القلـَب أْن هيـوى وُألـِزُمـُه        صــرْبًا وذلـَك مجـٌع بـني أضــداِد

ادي وأكتُم الرْكـَب أوطـاري وأسـأُلـُه        حـاجاِت نفيس لقْد أتعْبُت ُروَّ

هل ُمـدلـٍج عنـَدُه من ُمبكـٍر خـرٌب        وكيف يعَلُم حاَل الرائِح الغـادي؟

َبا والربِق إسنادي)2( فإْن روْيُت أحـاديَث الذين مَضـْوا        فَعْن نسيِم الصَّ

 اشــُتِهَر أْمُر إبراهيم بِن أدهَم)3( ببلٍد فِقيَل: هو يف بســتاِن فالٍن، فدخَل 

الناُس يطوفون ويقولون: أين إبراهيُم بُن أدهم؟ فجعَل يطوُف معهم ويقول: 

أين إبراهيُم بُن أدهم؟! 

استحرَضه احلقُّ فغاَب عن اخللِق)4(.

)1( قوله: »فيبكي ...« ِمْن ص. ظ. ظ2.
وانفردْت ظ2 بعد هذا اخلرب هبذه اجلملة:   

»قــال ]أي ابن اجلوزي[ إخواين: َمْن خرَق ثوَب إيامنِه بالذنوِب فلريقْعُه باالســتغفاِر   
]من[ املعايص«. وما بني املعقوفني مني. وهبا تنتهي هذه النسخة. وسياُق النثِر والشعِر 

هنا ال يساعُد عىل فصله بذكر هذا القول.
ُدر ِمْن قصيدتِه:  )2( لرصَّ

ماذا يعيـُب رجـاُل احليِّ يف النادي        سوى جنوين عىل ُأدمانِة الوادي؟!
انظْر: ديوانه ص 105.  

)3( الزاهد املعروف، تويف سنة 162هـ. صفة الصفوة )152/4(.
)4( قوله: »استحرَضه...« ِمْن ص. ظ.
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ومِرَضَ فَجَعَل عنَده احللوى)1( ُيوِهُم الناَس أنه ُمعاىف.

َضـنّـًا بـأْن َيْعلَم الـنّــاُس اهلـوى لِـَمـِن       

                   وهـْبــُت للســرِّ فـيــِه لــذَة الـَعـَلــِن

ْض بغـريْي ودْعـنـي يف ُظـنــوهِنُِم    عــرِّ

                  إِْن قيَل َمْن َيُك؟ ُتفي)2( احلقَّ يف الظِّنِن)3(

هاُد؟ أين الـمحزونون مع االجتهاِد؟   أين الـُمخلصون أين الزُّ

لُف، وسكَن اخلَـْلُف موضَع)4( اخَلـَلِف. رحَل القوُم وذهَب السَّ

ِعي معـُه اشـرتاكـا ويف األحبـاِب خمتـصٌّ بـَوْجـٍد        وآخــُر َيـدَّ

َ َمـْن َبكـى ممَّن تبـاَكـى)5( إذا اشتبكـْت دمـوٌع يف خـدوٍد         تبـنيَّ

)1( ص. ظ: حلواء وغريها.
)2( ف. ك. ص: خُيفي. ب. ظ: خيفى. 

)3( ملهيــار الديلمي ِمْن قصيــدة. ومها البيتــان )1، 11(. انظْر: ديوانــه )29-27/4(. 
. واجلملــة حالية. ومجلــة: »إن قيل« جواُب   وفيــه: خُيفي. ولعل الصــواب ما أثبتُّ

ْض«. مجلة »عرِّ
)4( ص: منزل. ظ: مكان.
)5( للمتنبي ِمْن قصيدتِه: 

فًِدى لَك َمن ُيَقرّصُ َعن َمداكا        فـال مـلٌك إذن إال فِـــداكـا
والبيتان املختاران مها )34، 45(. انظر ديوانه ص 631.  
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أسمُع أصواتًا بال أنيٍس، وأرى خشوعًا أصُلُه ِمْن إبليس.

أّمـا اخليـاُم فإهنـا كخـيــاِمِهْم        وأرى نساَء احليِّ غرَي نسـائِها)1(

  تشبَّهوا بالُعبَّاِد يف ثياهِبـم، وختاَشعـوا ال واهللِ ما هِبم)2(.

وســهروا فــام ناموا ليــدوَم)3( النامــوس، وســَعوا يف عــامرِة أبداهِنم 

وال جالينوس. 

هاُد ما مل َيبِْن)4( ديناٌر، ودعواُهم ال يقوُلـها)5( ابُن ديناٍر)6(.  فهُم الزُّ

كأهنُم يف التهافِت عىل مْجِع األحجاِر، ُذباُب طَمٍع، وَفراُش)7( ناٍر.

)1( للمجنون يف »قوت القلوب« )291/1(، وللشــبيل يف »تاريخ دمشــق« )67/66(، 
و»تلبيس إبليس« للمؤلف ص468، وغريمها.

 )2( ص: وختاشــعوا وال واهلل مــا هبــم مــا هبــم. وكتــب فــوق قولــه: »مــا هبــم« 
الثاين: صح.

. ويف »املصباح املنري«  )3( ف. ب. ك. ص: ليــدم! واملثبت من ظ. وربام كان الصواب: لُيَدمَّ
َماُم - بالكرس- طالء ُيطىل به الوجه، و»َدمَمُْت« الوجه »َدّمًا« -من باب  ص 106: »الدِّ
قتل- إذا طليته بــأي صبغ كان«. فكأن النعاَس طالٌء يصبغــون به مظهرهم الزهدي 

الذي صنعوه، وهيئتهم التي تكلَّفوها.
)4( أي يظهُر هلم.

)5( ب: ال يقوُم هلا.
)6( مالك بن دينار زاهٌد معروٌف، من الطبقة الثالثة من املصطفني ِمْن أهل البرصة، تويف سنة 

131هـ. صفة الصفوة )273/3(.
)7( ص. ظ: أو فراش.
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يتشــبَّهون بالـــامضني وليســوا منهم، وقد ســِمعوا وصاياُهْم ولـــم 

يفظوا عنهم.

تـشـبَّـهـْت حــوُر الـظِّـبـاِء هبـُم        أْن سكنـْت فيـِك وال مثـَل سَكـْن

أصــاِمـٌت بـنــاطــٍق، ونـافـــٌر        بآنـٍس، وذو خـاًل بـِذي شـَجـْن؟

مـشــتــبــٌه أعــــِرُفــُه وإّنـمــا        ُمغـالِطـًا قلُت لصحبي: داُر َمـْن؟

ـهـا عنـَك وَعــْن قــْف باكيـًا فيها وإْن كنـَت أخــًا        مـواِسـيـــًا فبكِّ

َمْن)2( لـم ُيـْبـِق يل يـوُم الفــراِق فضلـًة        ِمْن أدُمعي)1( أبكي هبا عىل الدِّ

•     •     •

)1( ص. ظ، والديوان: دمعة.
)2( ملهيار الديلمي ِمْن قصيدتِه: 

يا دار هلـوي بالنُّجيـل َمْن قطـْن        جنَّتِك الفيحـاَء بعَد َمْن ظعـْن؟
واألبيات املختارة هي )3، 2، 5، 7، 8(. انظْر: ديوانه )47/4(.  
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الفصل احلادي عشر

يا هـذا:

كم تتوُب وتنقُض، كم ُتعاِهُد وتغدُر؟! 

خارِف؟  إىل كم عند الـمالهي؟ إىل متى عند الزَّ

أين رَصاِئُم)1( الّرجاِل؟ أين عزاِئُم األبطاِل؟ 

ُتعجُبك ُطُرز األكامِم، وتفَرُح بكذِب األلقاِب. 

 ، هــاّل تعّرضَت ألوصــاِف الصــدِق، واســتجلبَت هبا ألقــاَب احلقِّ

﴿ ٱ  ٻ﴾)2(.

كيف قنْعَت بخساسِة مّهة »َبْلعام«)3(، وتركَت عزيمَة »ُأويٍس«)4(؟!

لو صدقَت يف الطلِب وقْعَت عىل كنِز الِغنى. 

لو وجُدوك ُمستقياًم ما تَركوك سقياًم. 

)1( الرصائم مجع الرصيمة وهي كام يف »خمتار الصحاح« ص 362: العزيمة عىل اليشء.
)2( من سورة التوبة، اآلية 112.

)3( يقصد بلعام بن باعوراء. انظْر ما ُذِكَر عنه يف تفســري قوله تعاىل: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ﴾ ]األعــراف:175[ يف »الدر املنثور« )6/3-8(، وغريه 

من كتب التفسري.
)4( أويس القرين تابعي كبري معروف. صفة الصفوة )43/3(.
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وك ِمْن أحباهِبم. لو شاهُدوك عىل باهبم لعدُّ

يا ِضفدَع غديِر الغــدِر، يا رضيَع ثدي اجلهِل، يــا مظلَم الرسِّ والقلِب، 

يا بعيَد العهِد بوفاِء العهِد: 

أَما تستحيي من الغدِر والِغَداِر؟)1( 

أال خيرُج العايص ِمْن هذِه)2( الداِر؟ 

شيٌب وعيٌب هنايٌة يف)3( اإلدباِر. 

آه لقلوٍب أعاَدهْتا الـمعايص كالقاِر. 

وغلَب عليها فأهلَكها حبُّ الديناِر. 

واهللِ ما يساوي عذاَب حلظٍة ألُف قنطاٍر. 

كم بينكم وبني الـُمتقني األبراِر؟ 

نيا ومَلُكوها، فأنتم عبيٌد)4( والقوُم أحراٌر.  مَلَكْتُكم الدُّ

بانْت هلم آنفًة فاحتموا من العاِر. 

)1( ص.ظ: أْن ُيقــاَل لك: غّداٌر؟ ويف »منتخب املنتخب« الفصل )59(: أال يســتحي من 
الغدر الَغّدار؟

)2( ص. ظ: أما. تلك.
)3( ِمْن ص. ظ.

)4( »فأنتم عبيٌد« من ص. ظ. 
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علموا قدَر اجلنِة فداروا حوَل الداِر.

وباَدُروا إليها)1( فام َيعِرُف قيمَة الثوِب إال ِسْمساٌر. 

الَنْت قلوهُبم وباتْت قلوُبكم كاألحجاِر. 

إنَّ للمـجــِد سـبـيـاًل وعـــرًة        ضـّيـقـًا مسلُكها فيـه صعــوُد

ليس ُتثـنى باألباطيـِل الطُّـىل)2(        ال وال ُتوطـُأ باهلـزِل الـخـدوُد

قبل أْن)3( ينصَب حــرٌّ نـفـَسـُه        وبـأْن يسهـَر والنـاُس رقــوُد)4(

هذه ِمْن بعـِض أثمـان الُعـىل)5(        ولِـام ُيـْبـتـاُع مـنـهــنَّ نقـوُد)6(

  يا مريضًا ما يعِرُف أوجاَعه. 

)1( ِمْن ص. ظ.
)2(  ف. ب. ك: يبنــى. املنى. واملثبت مــن ص. ظ، والديوان واملنتظم،  والطُّىل: األعناق. 

الصحاح )264/7(.
)3( هذا يف ص. ظ. ويف ف. ب. ك: قلَّ أن. ويف الديوان واملنتظم: بل بأن.

)4( بعده: 
وبأْن يلقى بضـاحي وجهـِه        أوجهًا فيها عبوٌس وصدوُد

)5( الديوان واملنتظم: كلُّ ما عددُت أثامن العىل.
)6( البن الرومي ِمْن قصيدتِه: 

طرقْت أسامُء والركـُب هجـوُد        واملطـايـا جنـُح األزوار قــوُد
واألبيــات املختارة هــي )85، 88، 89، 92(. انظر ديوانــه )261/2(، وترمجَته يف   

املنتظم )365/12(.
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اعة.  اعة)1( والسَّ يا ُمضّيَع العمِر بالسَّ

اعة.  يا شديَد الغفلِة وقد دنت السَّ

كأنََّك به وبملك الـموِت وقد راَعه. 

وصاَح بالنفِس صيحًة فقالْت: سمعًا وطاعة. 

ُض للتوبِة، وهيهاَت قد غلَّقت الباعة)2(. وهنضْت تتعرَّ

وربام ُغـوفِـَص)3( ذو غـفـلـٍة        أصـحَّ مـا كــاَن ولـم َيسقـْم

يا واضـَع الـمـّيـِت يف حلــدِه        خـاطبـَك القـرُب ولـم تفهْم)4(

إخـواني: 

ــروا يف ناٍس باتوا يلعبون. وتَركوا يقنَي العلوِم بَمظنوٍن)5(. وخاضوا  تفكَّ

يف)6( أموِر اهلوى يف فنوٍن. فزاَد يف اسِم هواُهْم حرُف نوٍن. 

)1( ص. ظ: الساعة.
)2( ص. ظ: وهيهات أن تقبل تلك الساعة.

وغلقت الباعة كناية عن انفضاض سوق احلياة.  
)3( ُأخذ عىل غرة. انظر خمتار الصحاح ص 488.

)4( ملحمد بن أيب العتاهية. انظر تاريخ بغداد )35/2(. وفيه: ذو رشة.
)5( ب: وتركوا اليقني املعلوم بمظنون. ص. ظ: يقني العلم ملظنون.

)6( ص. ظ: ِمْن.
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لو رأيَتهم حني الـــموت. يبكون أســفًا عــىل الفــوت. وُينادون عىل 

ضعِف الصوِت: 

﴿ ے   ے﴾)1(. 

ندموا عىل ما قد خال ِمْن زمٍن لـم ينفْع. 

فِق)2( عىل بيعِة مغبوٍن.  وال حصَل بأيدهيم سوى الصَّ

لو شاهدهَتم يف اليوِم الـــموعوِد. يقوُل قائُلهم: ال أعوُد. والـــمسؤوُل 

يمنُع، والدمُع جيوُد. 

حتى لـم يبَق لـَمْن ُجِفَي جفوٌن. 

جوِع. ويرشبون كؤوَس الدموِع.  بوَن يف الناِر باجلوِع. مع حرساِت الرُّ ُيعذَّ

والعيوُن كالعيوِن. 

ال نوَم وال قراَر. وال هَرَب وال فراَر. داَر العذاُب بالداِر. 

﴿ ۋ  ۅ﴾)3(؟!

)1( من سورة املؤمنون، اآلية 99.
)2( الصفقــة يف اللغــة: عبارة عن رضب اليــد عند العقد. ويف الرشع: عبــارة عن العقد. 

التعريفات ص 175.
)3( من سورة التكوير، اآلية 26.
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ْظ قبَل األجِل.  يا مشغوالً باألمِل عن العمِل. يا كثرَي اخللِل بالزلِل)1(. َتيقَّ

فقد رَشْحنا حاَل َمْن َعَقل)2(. 

أَترىَض أن تكوَن: ﴿ک  ک  ک  ک  گ   ﴾)3(.

نيا عىل  يا ملوالً قطُّ ما ارعوى. يا مائاًل كلـام ُأقيَم التوى)4(. يا َمْن حبُّ الدُّ

قلبِه قد احتوى.

ما ذا هوًى، هذا ُجنوٌن.

•     •     •

)1( ص. ظ: والزلل.
)2( ص. ظ: َغَفل.

)3( اآلية من ص. ظ. وهي اآلية 54 من سورة سبأ.
)4( ف: كلام التوى التوى. ب. ك: كلام التوى. واملثبت من ص. ظ. والتوى: اعوج.
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الفصل الثاني عشر

انتبْه لنفِسَك قبل ُحلوِل رْمِسَك، واعَلْم أنَّ عليَك حافظًا ورقيبًا.

يا َمْن شاَب وما تاَب وال أصلَح. 

 يا معِرضًا إىل الرديء)1( عن األصلِح:

ليت ِشْعري بعد ذهاِب)2( الشباِب بامذا تفرُح؟

يِب أقبُح.  با! وهَي يف الشَّ ما أقبَح اخلطايا يف الصِّ

إذا نَزل الشيُب ولـم َيُزل العيُب فبعيٌد أْن يربَح.

وإذا تكـامَل للفتى ِمْن ُعـْمــرِه        مخسوَن وْهَو إىل التُّقى ال َيْـنَـُح

علقت)3) عليه الـُمْخزياُت فام لـُه        ُمـتـأَخـٌر عنها وال ُمـَتـَزْحــَزُح

وإذا رأى الشيطاُن غـّرَة وجهـِه        حّيا وقاَل: فديُت َمْن ال ُيفلُِح)4(

)1( ص. ظ: األردى.
)2( من ص. ظ.

)3( ص. ظ: عكفت.
)4( قال الســيوطي يف »االزدهار« ص 52، الفقرة )65(: »أخرج ابُن النّجار عن أيب زكريا 

ييى بن عيل التربيزي قال: أنشدنا ابن الوراق النحوي ببغداد« وذكَرها. 
ويف املدهش )518/2(، الفصل )53(: للبحرتي. والذي يف ديوانه )482/1(:   

وإذا مىض للمـرء ِمـْن أعـوامــِه        مخسوَن وهـو عن الصبـا مل جينِح 
عكفْت عليه املخزيات وقلن: قد        أضحكتنـا ورسرتـنـا، ال تـربِح
وإذا رأى إبليـُس غــرة وجـهـه        حيا، وقال: فـديُت َمْن مل يفلِح
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اْبِك لِـاَم بَِك، لـِمـَآبَك)1(. 

واندْب يف شيبَِك عىل شبابَِك. 

َبا بَِك)2(. ْب لسيِف الـَمنوِن؛ فقد علَق الشَّ وتأهَّ

ْفـَت بالتـوبـِة إْذ لـم َتـِشـْب        واليوَم قـد ِشـْبـَت فام َتـنْـتـظــْر؟ َســوَّ

أَبْعـَد َشْيـِب الـرأِس مـا َتـْرَعـوي        وبعـَد َفـْوِت الُعْمـِر ما َتـنْـزجـْر؟

•     •     •

)1( ص. ظ: ابك ملآبك، ال ملا بك.
با: طرف السيف. )2( الشَّ
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الفصل الثالث عشر

كم بينَك وبني القوِم؟

كم بني اليقظِة والنوِم؟)1(.

لقد بعَت نفَسَك التي ال قيمَة هلا، بُدنيا ال قْدَر هلا. 

ُتزاِحُم أهَل العزائِم بمناكِب الكسِل)2(.

دِع اهلـوى ألُنـاٍس ُيـْعــَرفــون بـه        قد ماَرُسوا الـُحبَّ حتى الََن أصعُبُه

ُبـُه بلـْوَت نفَسك فيام لسَت)3( تـخـرُبُه        واليشُء صعـٌب عىل َمـْن ال ُيـرِّ

افَن اصطبارًا وإْن لـم تستطْع جلـدًا        فـُربَّ ُمـْدرِك أمـٍر عـزَّ مـطـلـُبـُه)4(

ال يف الشباِب واَفْقَت. 

وال يف الشيِب أفْقَت. 

وال يف الـمعايص رفقَت. 

ْت يف الفصل )8(. )1( هذه اجلملة ِمْن ص. ظ. وقد مرَّ
)2( ص. ظ: »تزاحــَم أهل العزائم واجلد، وتأخَر أهل الكســل و)كلمــة ال تقرأ يف ص، 

وليست يف ظ(. 
)3( ص. ظ: ليس.

)4( لعيل بن أفلح العبيس. انظْر: ديوانه ص 34.
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وال من الِعقاِب أشفقَت)1(. 

ْقَت!  وكأّنك ما آمنَْت بالعذاِب وال صدَّ

سوف تراُه عيانًا وإْن نافقَت)2(. 

آَن لـَك اخلـــوُف بـىل آنــا        حلَّ بك الـموُت وقد حـانا

فـاَت كثـرُي الُعْمـِر يف غفلـٍة        خـرُي زمـاَنـْيـك الذي بـانا

هاَن عىل عينِك)3( طوُل البىِل        أعـظـُم شغـٍل لَك ما هـانا

مرَّ بعــُض عتاِة العصاِة بمقربٍة فتناوَل عظمـــًا فانفتَّ يف يدِه فقاَل: وييل 

هذا مصريي وهكذا تقصــريي! فرجَع إىل أمٍّ له عجوٍز فقاَل: يا أّماُه ما َيصنُع 

بـالعبِد اآلبِق سيُدُه إذا وجَدُه؟ 

قالْت: ُيضيُِّق عليه. 

فلبــَس جبَة صــوٍف، وصــاَر يفطُر عىل خبِز الشــعرِي، وأخــَذ يف اجلدِّ 

ه: يا بنيَّ  واالجتهاِد، فكان طوَل الليل يبكي، فُغِشـــَي عليه ليلًة فصاحْت أمُّ

أين الـملتقى؟ 

)1( هذه اجلملة ِمْن ص. ظ.
)2( هذه اجلملة ِمْن ص. ظ. ويف ظ: ولو نافقت.

)3( ص. ظ: عينيك.
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فقاَل: إذا قدمِت القيامَة فَســيِل مالِكًا عني. ثم صــاَح فامَت، فنُوِدَي يف 

الناِس: صلُّوا عىل قتيِل جهنَّم)1(!

بـا والـمَرحـا يا نـدامـاَي صَحـا القلُب صَحـا        فاطـُردوا عني الصِّ

بياِن. يا معدودًا مع الشيِب يف)2( الصِّ

يا حمسوبًا مع الُبرَصاِء يف الُعمياِن: 

ُتسافُِر يف اهلوى وما تنزُل إال خاَن َمْن خاَن. 

َخلِّ اهلوى فاهلوى هواٌن. 

يا واقفًا يف الـمـاِء وهو ظمآُن. 

يا عارفًا)3( بالطريِق وهو حرياُن: 

ْلِح فاهجر اهلجراَن.  هذه ساعاُت الصُّ

أواٍن أنَت يف هذا األواِن)4(؟ 

أَما ُوِعْظَت بآِيِ القرآِن؟ 

)1( أي قتيل خوِف العذاِب يف جهنم.
)2( ص. ظ: يف الشيب مع.

)3( ص: يا عريفًا.
)4( ص. ظ: أوان.
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أَما ُزِجْرَت بقوارِع الفرقاِن؟)1( 

تدفُن الـمّيَت وال وْعَظ كالِعياِن. 

وتعوُد غافاًل يا ُقرَب ذا النِّسياِن! 

أَما تعرتُف برُصوِف ذا الزماِن؟ 

أَما أنَت عىل َمْزلِق احلْدثاِن؟ 

كاُن؟  أتعمُر الـمسكَن وعىل الرحيِل السُّ

ما ذا قدُر مرٍض، ذا ُبْحران)2(؟

البرُص يف احلراِم. واللساُن يف اآلثاِم. والقدُم يسعى يف احلُطاِم. 

كم ُينرَْشُ لك ديواٌن؟!

إىل متى مع التسويِف؟ من الشتـــاِء إىل الـمصيـِف؟ ال يف الربيع ُتـثـمـُر 

وال يف اخلـريِف. 

لقد أقلع)3( هذا البستان.

)1( ص. ظ: أما ُزِجْرَت بسلِب األقران؟ 
)2( يف »الصحــاح« )3/ 147(: »األطبــاء يســمون التغرّي الذى يــدُث للعليل دفعًة يف 

األمراض احلادة: بحرانًا«. وانظر تاج العروس )121/10(.
)3( ص. ظ: لقد آن قلع.
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أنَت يف داٍر َمْن سَكنَها لـــم ُيِقْم. وَمْن َصحَّ فيها لـــم َيْستِقْم. عىل باهِبا 

- إلعالِم أرباهِبا - عَلٌم)1( قد ُرِقَم: 

﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴾)2(.

انقرَض العمُر وانقىض. وأكثُره يف غرِي الرىض مىض. 

إْن كان قد فَسَد)3( ما مىض فِمَن اآلن.

ال يف الشــباِب أفلحــَت. وال يف الكهولــة أصلحــَت. وهذا الشــيُب 

وما صلحَت)4(. 

لو كان للخرِي وجٌه لباَن.

كم عليك ِمْن خطايا وذنوٍب؟ كم لك ِمْن زالٍت وعيوٍب؟ ما جواُبك إذا 

ُنرِشَ الـمكتوُب؟ 

فيا ليَت ما كاَن ما كاَن.

نيا)5( وتناِقش. هالَّ طلْبَت األخرى َطَلَب الـمعايِش؟  ُتـــامِحُك عىل الدُّ

)6( الفواحِش.  تتوُب وتنُقض بحبِّ

)1( من ص. ظ.
)2( من سورة الرمحن، اآلية 26.

)3( ص. ظ: كان ضيعَت.
)4( ص: وما أنجحَت.

)5( ف: الدينار. وهذا خطأ ألنه سيقول بعدها: هال طلبَت األخرى.
)6( ط. ظ: بارتكاب.
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يا أبا براقِش األلواِن)1(.

تطمُع يف اجلنة بعمِل أهــل)2( الناِر. وترجو اخلرَي بأفعاِل األرشاِر. وتروُم 

قبوَل التوبِة مع اإلرصاِر. 

]واجلنون ألوان.

ســار الصاحلون وتوقفَت. وجدَّ التائبون وســّوفَت. ما ُيقعدك[)3( وقد 

َعَرْفَت.

هاُن)4(.  هذا الفرُس وهذا الـرِّ

•     •     •

، وأوَسُطُه أمحُر، وأسفُلُه أسوُد، فإذا  )1(  أبو َبراِقش: طائٌر صغرٌي َبّريٌّ كالُقنُْفِذ أعىل ريشِه أَغرُّ
َ لوُنه ألوانًا شّتى. القاموس ص 754. ُهّيَج اْنَتَفَش َفَتَغريَّ

)2( من ص. ظ.
)3( استدراك الزم من »منتخب املنتخب« الفصل )85(.

)4( ص. ظ: وهذا امليدان.
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الفصل الرابع عشر

إخـواني: 

نيا كُعشٍّ ال يطلُبُه الطائُر الكبرُي، وإنام خيتارُه الفرُخ الصغرُي، فإذا َنَبَت  الدُّ

ريُشُه طاَر. 

نيــا ال تــزُن عنــد اهللِ جنــاَح بعوضــٍة)1(، وهــي يف قلبِــَك أعظُم   الدُّ

من اآلخرِة. 

ما نظَر إليها منذ خَلقها)2(، وما غاَب عنك حلظًة حبُّها. 

نيا تعدُل عند اهلل جناَح بعوضٍة  )1( عن سهل بن سعد قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو كانت الدُّ
ما سقى كافرًا ِمْن رشبة ماء«. 

أخرجه الرتمذي )2320(، وقاَل: »هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه«.   
وأخرجــه ابُن ماجه  )4110( عن ســهل أيضًا، ولفظه: كنّا مع رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذي   
احلليفة، فإذا هو بشــاة ميتة شــائلة برجلها، فقال: »أترون هــذه هينة عىل صاحبها؟ 
نيا تزُن  فوالــذي نفيس بيده للدنيا أهوُن عىل اهلل ِمْن هذه عــىل صاحبها. ولو كانت الدُّ

عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها قطرة أبدًا«. 
نيا وما  )2( يف »كنز العامل« )192/3( )6102(: »إن اهلل مل خيلق خلقًا هو أبغض إليه من الدُّ

نظر إليها منذ خلقها بغضًا هلا. أخرجه احلاكم يف »التاريخ« عن أيب هريرة«. 
نيا وإنه  ومن حديث موسى بن يسار:  »إن اهلل جل ثناؤه مل خيلق خلقًا أبغض إليه من الدُّ  
نيا  منــذ خلقها مل ينظْر إليها. قال العراقي يف »املغني« ) 3 / 198 (: أخرجه  ابُن أيب الدُّ
ــعب« ]102/13 )10018([ من طريقه،   من هذا الوجه بالغــًا، والبيهقي يف »الشُّ

وهو مرسل«.
ووردت اجلملُة يف رسالة من احلسن البرصي إىل عمر بن عبدالعزيز. انظر حلية األولياء   

 .)313/6(
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يا هـذا: 

ليس من الـمروءِة أْن حُتبَّ ما ُيْبِغُض حبيُبك. 

إْن كنَت رجاًل فوافِْق يف الُبْغِض، وإْن َضُعْفَت فتأخْر)1( بالصرِب.

ابقني وأْزُرك)2( بوْزِرها)3( ثقيٌل؟ كيَف تلحُق بالسَّ

يا هـذا: 

نيا داُر ُقْلعٍة، ال حصُن َقْلعٍة)4(.  الدُّ

فَرُحها يوُل، وتَرُحها يطوُل. 

إهنا لكأٌس، ما تناوهَلا َمْن كاَس)5(. 

قًا، ما داَم القلُب هبا)6( ُمتعلِّقًا.  يَن ما يزاُل هبا ُمتمزِّ إنَّ الدِّ

ْت فكرُة عّشاِقها يف مقابِح أخالِقها لرفضوها لُِعُيوهِبا، وأبغضوها  لو صحَّ

لذنوهِبا، لكنهم مل يبرصوا عنَي)7( عيبِها)8(، ولـم يعلموا خضاَب شيبِها.

)1( ص. ظ: فتاجر.
)2( أي ظهُرك.

)3( ف. ب. ك: بأزرها. واملثبت من ص. ظ.
)4( ص. ظ: ال حصن وال قلعة. واجلملة مرت يف الفصل )2(.

)5( أي َمْن عقل.
)6( ص: قلُبك بحبها. ظ: قلبك هبا.

)7( ص. ظ: غيب.
)8( ظ: غيبها.
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ال تـلـَق دهـَرَك إال غـرَي ُمـكـرِتٍث        ما داَم يصحـُب فيـه ُروَحـَك البـَدُن

فام ُيـديُم سـرورًا)1( ما ُســِرْرَت بـه        وال َيـُردُّ عـليـَك الفـائِـَت احلـــَزُن

نيا وال َفطِنـوا مـاّم أضــرَّ بـأهــِل العـشــِق أهنـُم        هـَووا وما عـَرفـوا الدُّ

تـفـنـى عيـوهُنُُم دمعـًا وأنـفـُسـُهْم        يف إِْثـِر كـلِّ قـبـيـٍح وجـُهـُه حَسـُن

ـلـوا مَحـَلـْتـُكم كـلُّ نــاجـيــٍة        فـكـلُّ بـنْيٍ عـيلَّ اليـوَم ُمـْؤتـَمـُن)2( حتمَّ

ما يف هواِدِجُكم ِمْن ُمهجتي ِعَوٌض        إْن مـتُّ شـوقـًا وال فيهـا هلـا ثـَمـُن

َسـِهـْرُت بعـَد رحييل وحـشـًة لكُم        ثم استمرَّ مريري وارعوى الَوَسُن)3(

نيا ِمْن حصوٍن حصينٍة. كم قد خانْت، وقد ُحِســبْت أهنا  كم نقَضت الدُّ

أمينٌة! إهّنا  - وإْن جادْت - بخيلٌة ضنينٌة.﴿ ڤ  ڤ  ڦ﴾)4(.

)1( ف. ب. ك: يدوم رسور. واملثبت من ص. ظ، والديوان.
: صلة مؤمتن. )2( حتملوا أي ارحتلوا. والناجية: الناقة الرسيعة، والبني: البعد، وعيلَّ

خياطب الذين يشــبب فيهم بعدما ذكر من حال العاشق واملعشوق يقول: ارحتلوا عني   
فإين اليوم -أي بعد اختباري ألحوال الدنيا وأهلها- ال يرضين فراق أحد، ألين ال أجد 

َمْن يستحق أن يؤسف عىل فراقه... العرف الطيب ص 521.
)3( للمتنبي ِمْن قصيدتِه: 

بَِم الّتَعـّلـُل ال أْهـٌل َوال َوَطـُن        َوال َنـديٌم َوال كأٌس َوال َسَكـُن 
واألبيات املختارة هي )3-8، 20(. انظر ديوانه ص 523-521.  

ومعنى: استمر مريري ...: قويُت بعد ضعٍف وعاودين النعاُس والنوُم.  
)4( من سورة احلديد، اآلية 20.
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كــم خاَصمْت حمبَّها وعاَدْت، فعاَدْت تلك النفوُس حزينًة. ﴿ ڤ  ڤ  

ڦ﴾)1(.

َثْت. كم حالَفْت ونكَثْت؟ كم حلَفْت لـُمحبٍّ وحنَثْت؟  كم منََحْت وورَّ

فقطعْت بيمينِها يمينَه.

إْن ملْت)2( مالْت. وإْن حَلْت حالْت. كم نَصبْت للورى وغى)3( وغالْت، 

عىل أهنا قد َزْخَرَفْته، وقالْت: أين الفهوُم الرزينُة؟ 

أين َمْن سعى فيها)4( وهلا)5(؟ أين َمْن هلا هبا وهلا)6(؟ أْكسَبْته حني فَقَدها)7( 

ولـهًا)8(، والنساُء َيْبكينَه. ﴿ ڤ  ڤ  ڦ﴾.

ها كرسى أهنا قد نصحْتُه. واعتقَدها قيرُص  ظنَّها قاروُن قد صاحلْتُه. وتومهَّ

ينَه. ْت سكِّ قد أصلحْتُه. وكلُّهم - واهللِ - ذبَحْتُه، وكرَسَ

)1( هذه اجلمل من ص.
)2( ص. ظ: ماألت.

)3( الَوَغى: اجللبة واألصوات، ومنه قيل للحرب: َوغًى؛ ملا فيها من الصوت واجللبة. خمتار 
الصحاح ص 740.

)4( ص. ظ: هلا.
)5( أين َمْن سعى يف الدنيا وسعى هلا؟

)6( أين َمْن هلا )ِمن اللهو( هبا، وهلا ِمْن أجلها؟
)7( ب: ألبسته حني فقدته.

)8( الَوَلُه: ذهاب العقل والتحريُّ من شدة الوجد. خمتار الصحاح ص 740.
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طالُبها َيْشــقى. َدَرهُنا ال ينقى. أتؤثُرها)1( عىل ما يبقى؟ هذه - واهللِ-)2( 

الغبينة.

ِكينة. وواَفَق)3( »الفاروُق« يف اهلجِر قرينَه.  يُق« ذو السَّ دِّ هَرَب منها »الصِّ

« وقد ُكنَّ دروُع يقينِه  َقها »عثامُن« ولـم َيْبخْل بالـــَمهينِة. وحذَرها »عيلٌّ وفرَّ

ها، فَمْن نفُسَك الـِمْسكينُة؟!  يقينَُه.إذا خاَف هؤالِء رشَّ

ضيَّْعَت عمَرك تريــُد حفَظها. ووَعَظْتــَك بغرِيك فلم تســَمْع َوْعَظها. 

ينة)5(. ْف لفَظها. وانُقْط ِمْن حتتِها السِّ يا ُمدبرًا)4( خفِّ

. وليَت ما َمرَّ عليَك لـــم يـَــْحِمْل عليَك َكاّل.  أيــن العمُر؟ ذهَب ووىلَّ

نيا إال صحبُة  )6(. تاهللِ مــا صحبُة الدُّ بــل ليَت مخَر اهلوى الذي حاَل خاًل خىلَّ

»سفينٍة«)7(. ﴿ ڤ  ڤ  ڦ﴾. 

•     •     •

)1( ص. ظ: ما زال يؤثرها.
)2( القسم من ص. ظ.

)3( ف. ب. ك: وفارق! واملثبت من ص. ظ.
)4( ص. ظ: يا مدبر.

)5( ُينظر املعنى.
)6( ليت مخَر اهلوى الذي صار َخاًل تَركك وخاّلك.

)7( أي ما صحبة الدنيا إال كصحبة األســد. واملؤلف يقتبس املعنى من حديث سفينة موىل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وخربه مع األسد. انظر اخلرب يف: سري أعالم النبالء )173/3(.
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الفصل اخلامس عشر

ُل بالبياِض  أُتــرى َيصُلح هــذا القلُب بعد الفســاِد؟ أتــرى يتبــدَّ     

هذا السواُد؟ 

  . ، وكلـام استوى قدمي زلَّ كم أقوُل: عسى ولعلَّ

!)1( كم تتغرُي األحواُل وما أتغرُي، كم تتضُح يل الطريُق وأتـحرّيُ

هللِ أمــٌر ِمــن األيـــاِم أطـُلـُبــُه        هيهاَت أطُلُب شيئًا غرَي مطلـوِب

ا حـاجـٌة يف َنْفِس يعقـوِب)2( وحاجـٍة أتقـاضـاهـا ومتطُلـنُـي        كأهنَّ

إىل كم أقوُل سأتوُب؟ متى خيجُل اللساُن الكذوُب؟

أترى َيصُلح هذا األمُر؟ أترى ُيراُق هذا اخلمُر؟ 

يـا)3( حّبـذا يـوٌم تقىض)4( حّبـذا        واأسفا إْن جاَءين الـموُت كذا)5(

*     *     *

)1( ص. ظ: وأتعثر.
)2( للرشيف الريض ِمْن قصيدتِه: 

ما يصنُع السري باجلـرِد الرساحيِب        إْن كان وعُد األماين غرَي مكذوِب
والبيتان املختاران مها )2، 11(. انظر ديوانه )6162/1(.  

)3( ِمْن ص. ظ.
)4( ص. ظ: تقاي.

)5( مل ُيكتب يف ف. ب. ك قبله: شعر. 
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ـْلـُت يـومـًا صاحلـًا        عَرَض الـمقدوُر يل يف أميل كلام أمَّ

وأرى األيـاَم ال ُتـْدين الذي        أرجتي منها وُتـدين أجـيل)1(

أقطُع الدهـَر بظـنٍّ َحـَسـٍن        وُأجـيلِّ َغـْمـرًة ما َتنْجـيل)2( 

يا مشغوالً عنّا: بَمْن تشاغلَت؟ يا ُمْعِرضًا عن طاعتنا لو عرْفَتنا أقبلَت. 

لل قالَك. إنَّ  لو رآك أبوَك عىل الذنِب أباَك. لو شــاهَدك أخــوَك عىل الزَّ

الذي سرَت عليَك اخلطأ)3( غطَّاَك.

يـا قـاطعـي اليــوَم لِـَمـْن        نويَت بعدي أْن تِصْل؟!)4(

بيننا عهٌد ِمْن يوِم: ﴿ ڄ﴾)5(، ما أعجَل ما ُحْلَت، ما أرسَع ما ُزْلَت!

يا َبنِي الغدِر واجلهـالِة ما أسـ        ـَرَع ما ُحـْلُتُم عـن الـميثـاِق!

لو وَفْيتم واصْلُتمونا عىل َعْمـ         ـٍد وكان اتـفـاُقـنـا بـاتـفـاِق

بـا يمـرُّ وقـد أنـ         ـفـَق أيـاَمـُه زمــاُن الـفــراِق وزمــاُن الصِّ

)1( من ص. ظ.
)2( ملحمد بن أمية. انظر األغاين )170/12(.

)3( ص. ظ: سرَتك عىل اخلطايا.
)4( لعلية بنت املهدي. انظْر: ديواهنا ص46.

)5( من سورة األعراف، اآلية 172.
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والليايل متيض رِساعـًا وال ُيْقـ        ـبُل منها)1( حوالة يف الباقي)2(

إخـواني: 

لِح؟ أمنكم حمبٌّ ُينَْصُح)3(؟   أفيكم عازٌم عىل الصُّ

أفيكم ذو َوْجٍد َيقلُق من الَبيـِْن)4(؟ 

إذا وقعْت عزيمُة العايص عىل فراِق داِر الـمعايص، هيَّأ مركَب القصِد)5(، 

جاِء، خائفًا ِمْن  ، وسعى عىل أرجاِء الرَّ َد سفَر العزِم، وقاَم عىل أقداِم اجلدِّ وزوَّ

)7(، فيتلقاُه بشرُي: ﴿ ھ  پ﴾)8(، ِمْن جنِد: ﴿ ھ  ھ﴾)9(،  )6( َردٍّ مأرِصِ

)1( ص. ظ: تقبل منا. ويف الديوان: وما يقبل منها. 
)2( للخفاجي ِمْن قصيدتِه: 

ـْل وَمـا زلـ         ـَت معنَّى يف ِخـدمـِة العّشـاِق يا نسيم الصبـا حتمَّ
ف، وثم اختالُف ألفاظ. انظر  واألبيات املختارة هي )6، 7، 14، 15(، ويف األول ترصُّ  

ديوانه ص 160-159.
 )3( ص. ظ: للنصــح. ويف »منتخــب املنتخــب« الفصــل )87(: أفيكــم حمــبٌّ يصيح 

من اهلجر؟
)4( قولــه: »مــن البني« مــن ص. ظ. ويف »منتخــب املنتخب« الفصــل )87(: ذو وجد 

يغلق الرهن.
)5( ب: الصرب.

)6( املأرص: املحبس.
)7( ب: من مآرصه.

)8( من سورة يوسف، اآلية 87.
)9( من سورة الزمر، اآلية 53.
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بِخَلِع: ﴿ ڑ      ڑ      ک     ک    ﴾)1(. 

حـِب ِمْن كلِّ جـانِب)2( لئن قِدَمْت ِمْن سْفرِة اهَلْجِر عيُسُكم        تلقْيُتها بالرَّ

•     •     •

)1( من سورة الشورى: 25.
)2( للوأواء الدمشقي ِمْن قصيدتِه: 

ـواكِب كائِب        لنبـذَل مذخـوَر الدمـوِع السَّ ِقُفـوا ما عليكم من وقـوف الرَّ
ه:  والبيت املختار منها برقم )16(، ونصُّ  

متى َقِدَمْت ِمْن سفرِة اهلجِر عيُسهم        تلقيُتهـا بالوصـِل ِمـْن كـلِّ جـانِب
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الفصل السادس عشر

 يا غـافـًا: 

قد طاَف الـموُت حوَل داِرَك، فتداَرْك قبل تداُرِك العجِز وقَت اقتداِرَك.

تاهللِ لقد فاَر تنّوُر اهلالِك، وُطوفاُن التلِف، فإْن لـــم تركْب يف سفينِة نوِح 

النَّْوِح عىل قبِح الذنِب، لَتهلكنَّ برصرِص)1( اإلرصاِر يف موِج)2( الـموِج.

يا هـذا: 

أرِسْل بضاعَة اإليامِن يف ســفينِة اإليقاِن ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ     ڀڀ  ﴾)3(، وأرِســْلها عىل ســاحِل الصدِق مستعدًة لريِح الفالِح أْن 

، فتُخّب)4( بحَر اهلوى، فإذا حاَن حْيـُن احَلـْيـِن فقْل عند ركوهبِا وَمرساها:  هتبَّ

﴿ ک       گ  گ  گ﴾)5(، لعلها بجودِة متاِعها تســتوي عىل جوديِّ 

القبوِل، فُيناَدى)6( ِمْن ُحُجِب الغيوِب: ﴿ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ﴾)7(.

)1( ريح رصرص: شديدة الربد، أو شديدة الصوت. املعجم الوسيط )512/1(.
)2( ص: مرج.

)3( يقتبس اآلية 7 من سورة النحل.
)4( أصل اخلبب رضٌب من الَعْدو. وكأن يف الكالم استعارة.

)5( من سورة هود، اآلية 41.
)6( ص: فتنادي.

)7( من سورة هود، اآلية 48.
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إخـواني:

؟ كم بني قادٍر عىل اهلوى صرَب، وبني عاجٍز قيَّده الِكرَبُ

 )1( ــُك الشــابِّ ِمْن شــيٍخ ضعيٍف؟ يــا عجبًا هجَر الشــابُّ  أين تنسُّ

الـمقاييَس فرماها.

كِب إذ َجدَّ الرحيُل بنا:        يا ُبْعَد يربيَن ِمْن بـاِب الفـراديِس فقلُت للرَّ

هل دعوٌة ِمْن جباِل الثلِج ُمْسِمعٌة        أهَل اإليــاِد وحّيًا بالنباريِس؟)2(

)3(: سمعُت أعرابيًا يقوُل: إذا أشكَل عليَك أمراِن ال تدري  قاَل األصمعيُّ

أهيام أرشُد، فخالِْف أقرهَبام إىل هواَك؛ فإنَّ أكثَر ما يكوُن اخلطُأ مع متابعِة اهلوى.

قاَل أمحُد بُن أيب احلواري)4(: مررُت براهٍب فوجدُته نحيفًا، فقلُت: أيش 

علُتَك ومتى أصابك هذا؟ قاَل: منذ عرفُت نفيس.

 . قلُت: فتداَو. قاَل: قد أعياين الدواُء، وقد عزمُت عىل الكيِّ

؟ قاَل: خمالفُة اهلوى. قلُت له: وما الكيُّ

)1( ف. ب. ك: الشباب. واملثبت من ص. ظ.
)2( جلرير ِمْن قصيدتِه: 

حيِّ اهِلـدملَة مـن ذاِت املـواعيـِس        فاحِلنْـَو أصبَح قفـرًا غـرَي مأنـوِس
والبيتان املختاران مها )8 ، 11(. انظر ديوانه ص250، وفيه: ما ُبْعُد يربين.  

)3( ِمْن أئمة العربية املعروفني. انظر ترمجته يف »األعالم« )162/4(.
)4( من الطبقة الثامنة من املصطفني ِمْن ُعّباد أهل الشــام، تويف سنة 230هـ. صفة الصفوة 

.)237/4(
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َقْت نوُنه. قيل: ُسِئَل ابُن الـمقفَّع)1( عن اهلوى، فقاَل: هواٌن رُسِ

ـُبـهـا        يف الِعني ما زال موقوفًا)2( عىل َخَطـِر والـمــرُء ما داَم ذا عـنٍي ُيـقـلِّ

ـــرِر)4( يرسُّ نـاظـَرُه مـا ســاَء خـاطــَرُه )3(        ال مرحبًا بُسـروٍر عـاَد بالضَّ

  إخـواني: 

َمْن غلَبُه هواُه توارى عنه عقُلُه. 

الـَمَلُك عقٌل بال هوى، والكلُب هًوى بال عقٍل.

لـّمـــا نزَل هاروُت وماروُت فتوىل قبــوُل قوِل العقِل، حــُرَم)5( قبوُل 

قولِـهام: ﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)6(. 

ولـّمـا وافَق الكلُب مقتىض العقِل يف)7( التعليِم ُأبيَح كسُبُه، ﴿ ں  ں   

ڻ  ڻ  ﴾)8(.

)1( عبداهلل بن املقفع: ِمْن أئمة الُكّتاب، قتل سنة 142هـ. األعالم )140/4(.
)2( ص. ظ: يف أعني الِعني موقوٌف. 

)3( ص. ظ: َيـُسـرُّ مقلَتُه ما رضَّ ُمْهجَتُه.
)4( مها يف »الـمدهش« أيضًا )462/2(، و»صيد اخلاطر« ص 649 وص 756. والبيتان مع 
بيتني آخرين ذكرها الـــمؤلُف يف كتابه »ذم اهلوى« ص101 ونسبها إىل عبدالـمحسن 

وري، وهي يف ديوانه ص 216ضمن قصيدة. الصُّ
)5( ص. ظ: لـّمـا ترك هاروُت وماروُت قبوَل قوِل العقِل، حُرَم.

)6( من سورة البقرة، اآلية 102.
)7( »العقِل يف« من ص. ظ.

)8( من سورة املائدة، اآلية 4.
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يا هـذا: 

علَّْمــَت كلَبك فهو يرتُك شــهواته يف تناوِل ما صاَد الحــرتاِم نعمتِك، 

وخوِف عقوبتِك، وأنَت ما تقبُل ِمْن ُمعلِِّم الرشِع، فيا عجبًا!

تعلَّْم)1( عقاَل العقِل، وإال هوى بَك اهلوى.

َمْن غلَب هواُه زاَد عىل مرتبِة َمَلٍك. وَمْن غلَبُه هواُه نقَص عن مرتبِة كلٍب.

اثُبْث يف صفِّ االجتهاِد ثبوَت عازٍم، والِزْم، فام ناَل الغنائَم نائٌم.

ملــا احُترِضَ خالُد بــُن الوليد بكى وقاَل: لقيُت كذا وكــذا زحفًا، وما يف 

جســدي شرٌب إال وفيه رضبٌة بسيٍف، أو رميٌة بســهٍم، أو طعنٌة برمٍح، وها أنا 

أموُت عىل فرايش، فال نامْت عنُي اجلباِن.

يا هـذا: 

جهاُد النفِس يف غضِّ نظٍر يثِمُر إيامنًا جتُد حالوَتُه يف قلبِك، فكيف بام زاَد؟

َج رجٌل ممْن كان قبلكم امرأًة، ثم بعَث غالمًا له يمُلها إليه، فراودت  تزوَّ

الغالَم نفُسه وطالبته)2( بالـمرأِة، فجاهَد نفَسه)3( وغلَب هواُه، فجعلُه اهللُ نبّيًا 

يف بني إرسائيل.

)1( ص. ظ: تعلَّْق.
)2( من ص. ظ.
)3( من ص. ظ.
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يا هـذا: 

متى ترْكَت معصيًة قدرَت عليها، وإنام ترتُكها وال سبيَل لك)1( إليها، فال 

ِمَن اخلالق ِخْفَت، وال من الذمِّ أنِْفَت.

كان مجيٌل)2( يقوُل عند موتِه: ال نالتني شفاعُة حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص إْن كنُت وضعُت 

. يدي عىل بثينَة بريبٍة قطُّ

وكان عمُر بن أيب ربيعة)3( مع تشبيبِه بالنساِء يقوُل: وربِّ هذه الَبنّيِة)4( ما 

.)5( حللُت إزاري عىل حراٍم قطُّ

وقال ذو الّرمة)6(: مكثُت هائمـًا بميٍّ عرشين سنة، يف غري ريبٍة وال فساٍد.

أزوُركْم والنفـُس مـأمـونـٌة        وهـا فـــؤادي عــاشــْق)7(

ومهجتي مفـوظـٌة ِمْن خنًى        ال حتـسـبــونـي فــاســــْق

والعقـُل مْن عقـل ملا يتقي)8(        لـمـا تـــــراُه)9( حـــــاذْق

)1( من ب.
)2( مجيل بثينة. شاعر عاشق معروف. انظر ترمجته يف »األعالم« )138/2(.

)3( شاعر قريش معروف كثري الغزل. انظر ترمجته يف »األعالم« )52/5(.
)4( الكعبة.

)5( هذا اخلرب ليس يف ص. ظ.
)6( شاعر فحل، ُعِرف بحبِّ مي. انظر ترمجته يف »األعالم« )124/5(.

)7( كتبت الكلامت األخرية من األبيات يف النسخ كلها مقطعة: ع ا ش ق. وهكذا...
)8( ظ. ب: يتقى.

)9( ب: ملا يراه. ص. ظ: والقلب من... بام يراه.
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وكـــلُّ ذي ودٍّ عـىل ريـبــٍة        فــــذاك مـنـي طـــــالــْق

فـال تـظـنّــوا بـي إال الـذي        أقــــوُل، إنـي صــــادْق)1(

ولـم أكـْن يـومـًا وال لـيـلـًة        عـصـيـُت فـيـه خـــالـْق)2(

•     •     •

)1( هذان البيتان من ص. ظ.
)2( هذا البيت ليس يف ص. ظ.
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الفصل السابع عشر

انتبْه لنفِسَك ِمْن رقدتِك، واستيقْظ ِمْن غفلتِك. 

ْر يومــًا ُيْعجُز واصفيِه. ويذَهُل العاقُل ويتحرُي لِـــام)1( فيِه. وتنطُق  وتذكَّ

جوارُحه وخُيَتُم عىل فيِه.

فيُق)2(  قيُق الشَّ دوُق ُيساِعُد. والشَّ ديُق الصَّ ال الولُد يذكُر الوالَد. وال الصَّ

كاألباِعِد. مشغوٌل عن غريِه بام هو فيِه.

إذا ظهــَرت النار بآفاهِتا. وُقتِلت النفوُس لـــمخالفاهِتا)3(. فمكاوي ندِم 

العايص قبَل لفحاهِتا تكويِه.

ال تنفُع فيه الشــكوى. وال ُتْكَشــُف فيه البلوى. ال منَّ فيه وال سْلوى. 

بل)4( بالء)5( التيِه.

أتنسى -  ويك - ما َتلقى؟ أترىض لنفِسك أْن َتشقى؟ أتؤثُر ما َيْفنى عىل 

فيُه. ما َيْبقى؟ هذا - واهللِ - هو)6( الرأُي السَّ

)1( من ص. ظ.
)2( ف. ب. ك: والشفيق الشفوق. ظ: والشقيق الشقيق. واملثبت من ص.

)3( ف. ك: وقبلت بمخالفاهتا. ب: واقبلت بمخالفاهتا. واملثبت من ص. ظ
)4( ظ: بىل.

)5( من ص. ظ.

)6( من ص. ظ.
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ُد قبــل الرحيِل الراحُل؟ أال يتخلَُّص الغريُق إىل الســاحِل؟ أال  أال يتزوَّ

يَتأّهُب للموِت الناقِل؟ هذا قْدُر زْجِر)1( الفهِم العاقِل ويكفيِه.

يــا خمالفًا َمْن هناُه وأمَرُه. يا مضّيعًا يف التفريِط ُعُمَرُه. الزماُن صوجلان)2(، 

نيا بحٌر، والســاحُل مقربٌة. ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ   والُعُمُر ُكَرٌة. والدُّ

ژ   ڑ﴾.  ﴿ک  ک  ک  ک  گ  گ   ﴾)3(.

نيا مشــارهُبا)4( كــِدرٌة. وهي خِربٌة عند العقــوِل، وعند النفوِس  أياُم الدُّ

ٌة. غري أنَّ الـمرَء يصُد منها ما َبَذَرُه)5(. َخرِضَ

 فال حتتقْر يســرَي الطاعاِت. وال َتْزَدِر قليَل الســيئاِت. فالنجاُة واهلالُك 

ْت من الظالم، وعّجْت يف األيام رَشَرة)6(. بالـُمحَتَقراِت. كم نجَّ

زلٌة أبعدْت إبليَس لـــاّم أَبى. ولقمٌة أخرجْت آدَم الـُمْجتبى. وإنه ليكفي 

رسُّ زجِر)7(: ﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴾)8(.

)1( ص: يزجر.
)2( الصوجلان: َعَصا معقوفة الطرفني يرضُب هبا الفارُس الكرة.

)3( اآليتان 7-8 من سورة الزلزلة. والثامنة من ص. ظ.
نيا فشارهبا كدر! نيا فمشارهبا. ظ: احذر الدُّ )4( ص: احذر الدُّ

)5( ص. ظ: عىل أهنا مزرعة، ويصد اإلنسان ما بذره.
)6( هذه اجلملة يف ظ فقط بلفظ: »منحت وعجت يف األيام رشره«، وقد رأيُتها يف »منتخب 

املنتخب« للمؤلف، الفصل )99(، واملثبُت منه.
)7( من ص. ظ.

)8( من سورة البقرة، اآلية 35. واألعراف، اآلية 19. 
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َبْينا رجٌل يف الطريِق قد جاَز. إذا غصُن شــوٍك ُيؤذي الـــُمجتاَز.  فرفَعُه 

حتى جاَز. فعرَفُه اهللُ له وشكَرُه )1(.

مضاِء، فســَقْته حتى  وَبْينا فاجرٌة متيش يف الصحراِء، إذ كلٌب يقلُق حلرِّ الرَّ

روْتُه من الـامِء، فوجبْت هلا بذلك الـمغفرُة)2(.

ــُبُع  ه، فأخَذُه السَّ كانت امرأٌة قبل هذه األُّمِة، خَرج عنها الولُد وفارَق ُأمَّ

قْت بكرسٍة تلك احُلْرمُة، فُفكَّ َفكُّ األســِد وقيل:  يف فيِه مثَل الُلقمة)3(، وتصدَّ

لقمٌة بلقمٍة، فإذا احلُْرمُة ُمْستبرشٌة)4(.

َقــت قبلكم امرأٌة)5( برغيفــني، وُقيِضَ عليها بغــرِق ولِدها وقطِع  تصدَّ

)1( عن أيب هريرة أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »بينام رجل يميش بطريق وجد غصن شــوك عىل 
الطريق فأخره فشكر اهلل له فغفر له«. أخرجه البخاري )624(، ومسلم )1914(.

)2( عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قــال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بينام كلٌب يطيف بركيٍة كاد يقتله 
العطُش إذ رأته بغي من بغايا بني إرسائيل فنزعْت موَقها فســقته فغفَر هلا به«. أخرجه 

البخاري )3280(، ومسلم )2245(. 
)3( »يف فيِه مثَل الُلقمة« من ص. ظ.

)4( يف »كنز العامل« )354/6( )16031(: »أتى ســائل امــرأًة ويف فمها لقمة فأخرجت 
اللقمة فناولتها الســائل، فلم تلبث أن رزقت غالمًا فلام ترعــرع جاء ذئب فاحتمله، 
فخرجت تعدو يف أثر الذئب وهي تقول: ابني ابني... فأمر اهلل ملكًا: احلق الذئَب فخذ 
الصبيَّ ِمْن فيه. وقل ألمه: اهللُ يقرئك الســالم، وقل: هذه لقمة بلقمة. ابن صرصى يف 

»أماليه« عن ابن عباس«. وهو يف »املجالسة« )263/8(، )3529(. 
ويف »حليــة األوليــاء« )384/2(: عن مالك بن دينار قال: أخذ الســبُع صبّيًا المرأٍة   

فتصدقْت بلقمة فألقاه السبع، فنُوديت: لقمة بلقمة«.
َقت امرأٌة ممَّْن قبَلكم. )5( ص. ظ: تصدَّ
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اليدين، فبعــَث اهللُ تعاىل رغيفيها يف صورِة مَلَكني، وردَّ ولَدها ويَدهيا، فضاًل 

منه وَمقِدرة)1(.

)1( يف »حليــة األولياء« )332/3(: »عن عكرمة أن ملكًا قال ألهل مملكته: إين إْن وجدُت 
ُق بصدقٍة قطعُت يديه.  أحدًا يتصدَّ

فجاء ســائٌل إىل امرأة فقال: تصدقي عيلَّ بــيشء، فقالت: كيف أتصدُق عليك وامللُك   
 . يقطع يدي َمْن تصدق؟ فقال: أسألِك بوجه اهلل إال تصدقِت عيلَّ

قال: فتصدقْت عليه برغيفني، فبلغ ذلك امللَك فأرسل اليها فقطع يدهيا.   
ثــم إنَّ امللك قال ألمه: دليني عىل امرأٍة مجيلٍة أتزوجها، فقالْت: إن ههنا امرأة ما رأيُت   
مثلها لوال عيــب هبا! قال: أي عيب هــو؟ قالت: قطع اليدين. قال: فأرســيل إليها، 
فأرســلْت إليها، فلام رآها أعجبته، وكان هلا مجاٌل، فقالت: إن امللك يريد أن يتزوجك. 

قالت: نعم إْن شاء اهلل. قال: فتزوجها وأكرمها. 
، فخرج إليهم، فكتب إىل أمه: انظري فالنًة فاســتويص هبا  قال: فنهد إىل امللك عــدوٌّ  

خريًا، وافعيل وافعيل. 
فجاء الرسوُل، فنزل عل رضائرها، فحســدهنا فأخذن الكتاَب فغرينه، وكتبن إىل أمه:   
ُانظري إىل فالنة فقــد بلغني أنَّ رجاالً يأتوهنا فأخرجيها مــن البيت، وافعيل. فكتبت 
إليه األم: إنك قد كذبَت وإهنا المرأة صدٍق. وبعثت الرســوَل إليه. فنزل هبنَّ فأخذن 

الكتاب وغرينه وكتبن إليه: إهنا فاجرة وولدْت غالمًا. 
فكتَب إىل أمــه: أن انظري إىل فالنــة فاربطي ولدها عىل رقبتهــا وارضيب عىل جنبها   
وأخرجيها. فلام جاءها الكتــاُب قرأته عليها فقالت هلا: اخرجي. فجعلت الصبيَّ عىل 
ت بنهٍر وهي عطشــانة، فربكْت للرشب والصبيُّ عىل رقبتها فوقَع  رقبتها وذهبْت، فمرَّ
يف املاء فغرق! فجعلْت تبكي عىل شــاطىء النهر، فمرَّ هبــا رجالن فقاال: ما يبكيك؟ 
فقالْت: ابني كان عىل رقبتي وليس يل يدان وإنه ســقط يف املاء فغرق. ]فقاال هلا: أحتبني 

أن نخرجه لك؟ قالت: إي واهلل.
قــال: فدعوا اهلل عز وجــل، فخرج ابنُها إليها[ ،فقاال هلا: أحتبــني أْن يرد اهللُ يديك كام   
كانتــا؟ قالْت: نعــم، فدعوا اهلل رهبام، فاســتوْت يداها. فقاال هلــا: تدرين َمْن نحن؟ 
قِت هبام«. وما بني املعكوفني من كتاب »الرب  قالْت: ال. قاال: نحن رغيفاك اللذان تصدَّ

والصلة« للمؤلِّف ص 219 )379(.
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مَت لقمًة وجدهَتــا)1(. ولكْن  لو أنفقتَت األكيــاَس وما شــددهَتا، وقدَّ

ُه. َ يؤذيَك الرشَّ

ه بّواُب: عســى وليت. فشــبعَت  كم جاَء الثــواُب إليك البيت)2(. فردَّ

واجلائَع ما واسيَت. تاهللِ لقد نسيَت وتناَسْيَت)3(. َمْن أغناَك وأفقَرُه.

عمــٌر ناقٌص وحرٌص زائــد. ومريٌض ِمن اهلوى ما لــه عائٌد. وعظاٌت 

بالغاٌت والقلُب حائُد. فيا ليته يعمُل)4( ولو بواِحَدٍة)5( ِمْن عرشٍة. 

•     •     •

)1( ص. ظ: لــو رافقــت األكيــاَس ما مجعَت األكيــاَس وشــَدْدهَتا، ولو قدْمــَت لقمًة 
آلخرتك وجدهَتا.

)2( ص. ظ: كم جاَءك الثواُب إىل البيت.
)3( ص. ظ: أو تناسيَت.

)4( من ص. ظ.
)5( ف. ب. ك: بواحد. واملثبت من ص. ظ.
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الفصل الثامن عشر

]يا متيقظًا يف طلب الفاين[)1(. يا نائمـًا عن حتصيِل الباقي: 

اعكس احلاَل وقد َأَصْبَت. 

أيقظَك الدهُر فنمَت، وأرشَدك الوعُظ َفِهْمَت. 

نيا بُلبَِّك)2(، وقلَب هواها مستقيَم قلبَِك)3(. ألبَّ ُحبُّ الدُّ

 كم نرمي هدَف سمِعك برشِق كالِم؟!

كم نكّلُم جارحَة قلبِك لقبوِل َكالِم؟! 

كم نلدُغ)4( أصَل نفِسك بُحَمِة)5( مالِم؟! 

 النطُق صاٍح وقلُب الـمرِء سكراُن)6( 

)1( استدراك الزم من »منتخب املنتخب« الفصل )33(، ليفهم الكالم.
نيا قلبك. والتصحيح من »منتخب املنتخب« الفصل )33(،  )2( يف النسخ كلها: ألَف حّب الدُّ

: أقام. و»التبرصة« )94/2(. ومعنى ألبَّ
)3( اجلملة الثانية ليست يف ص. ظ

)4( ب: ترمــى. تكلم. بقبول. تلدغ. أصل قلبك.  ص. ظ: ُيرمى. الكالم. تكلم. الكالم. 
يلدغ. املالم.

)5( احلمة: سمُّ العقرب واحليَّة.
)6( ِمْن بيتني أوردمها املؤلُف يف كتابه »التبرصة« )94/2(، ومها:

عـنُي املنـيـِة يقظى غـري مطـرقـٍة        وطـرُف مطلوهبا ُمْذ كان وسناُن
ـن مـنـه حـني مولـدِه        والنطُق صاٍح ولبُّ املرِء سكراُن جهـاًل متكَّ
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أَمـا واهللِ لــو َعـلِـَم األنــــــاُم        لِـَمـا ُخلِقوا َلـَمـا َغِفلوا ونامـوا

ْتـُه        عيوُن قلـوهِبم ساحـوا وهامـوا لقد ُخـلِـقـوا لِـَمـا لـو أبرَصَ

مـامٌت ثـم قـــرٌب ثـم حــشـــٌر        وتـوبـيـٌخ وأهـــواٌل عـظـــاُم

ليـوِم احلرِش قـد َعِملْت رجــاٌل        فَصلَّـوا ِمـْن خمـافتـِه وصـامـوا

ونحـُن إذا ُأمــْرنـا أو ُزِجــْرنـا        كأهـِل الكـهـِف َأيقـاٌظ نِـيــاُم 

أيها الغـافـُل:

ر، وعىل قدٍم لـم يَزْل معثَّر)3(.   اْبِك ملا بك، وعىل)1( زماٍن)2( مىض كيف تَكدَّ

وإين لـُمفـٍن دمَع عينَي بالـُبـكـا        حذاَر الذي قد كاَن أو ُهَو كـائُن

وقالـوا: غـدًا أو بعـد ذاك بليلـٍة        فراُق حبيٍب لـم َيبِْن وْهَو بائُن)4(

يا هـذا:

 اعرْف قــدَر قدِرك، ما ُوِجْدَت إال بأغىل الغــالِء، ِمْن نطفٍة إىل علقٍة إىل 

مضغٍة، ثم مُجَِع قبل خروِجك اللبُن، فلـام خرْجَت رأيَته وقد استوى لك.

)1( ص. ظ: ابِك عىل زمان.
)2( ب: ُعُمر.

)3( ص. ظ: يتعثر.
)4( لقيس بن ذريح. انظر األغاين )215/9(.
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ثم تربيَت ونشــأَت ِمْن صغٍر إىل كــرٍب، إىل أْن علوَت عىل كريسِّ البالغة 

بالبلــوغ، إىل أْن ُعلِّْمــَت وَفِهْمَت، ومــع هذا تلقي نفَســك إىل اهلالِك إلقاَء 

احللفاِء)1( يف النار. 

ُخِلقت اجلنُة لتشويِقك فام اشتْقَت. 

فك الناَر)2( ﴿ ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ﴾)3( فام خفَت)4(.  خوَّ

غًا  خلَق أربعًا وعرشين ســاعًة من الليل والنهار، وجعَلك يف مجيعها مفرَّ

ألشــغالِك، وجعَل نصيَبه فيها ســاعًة إلقامِة الصلواِت، وأنَت تضيِّعها فيام 

! ال يبُّ

اليقظَة اليقظَة فأياُم الـمجاهدِة يسريٌة.

اصرِبْ لـُمـرِّ حـوادِث الدهـِر        كي حتمـَدنَّ مغـّبـَة)5( الصـرِب

خـِر واعمْل لنفِسك قبل ميتتِها)6(        واذخْر ليوِم تفـاضِل الذُّ

)1( نبات معروف.
)2( ص. ظ: خوفتك بالنار. 

)3( من سورة التحريم، اآلية 6.
)4( »فام خفَت« من ص. ظ.

)5( عاقبة.
)6( ف. ب. ك: منيتها! واملثبت من ص. ظ.
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فــكأنَّ أهَلَك ودَّعــوَك وال َتْســمع، وألَقوك إىل)1( مــكاٍن ليس لَك إىل 

نيا مرجع)2(. الدُّ

ُد الـَهلكى مـَن العطــِر دوَك بـــام        يـتزوَّ ـم قــد زوَّ وكــأهنَّ

ما ُحّجـتـي فيام أتـيـُت عـىل        علٍم ومعـرفـٍة ومـا ُعـْذري؟

يـا شقـويت ممّا اكتسْبـُت ويـا       أسفا عىل ما فاَت ِمْن ُعْمري)3(

•     •     •

)1( ب: يف.
)2(هذا يف ف. ب. ك. والذي يف ص. ظ:    

فـكـأْن بأهـِلَك ودَّعـوَك وملْ        َتسَمْع منـادهيم إىل احلـشــِر
يِر وأنَت ال تـدري وكـأْن هبْم قـد قلَّبـوَك عـىل        ظهِر الرسَّ

)3( أليب نواس. انظر ديوانه ص345-346، والتبرصة )19/1(، وَثم اختالٌف يف ألفاظ.
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الفصل التاسع عشر

ُاذكْر نفَسك - يا هذا - )1(وقَت َخْلوتِك بالـمعصيِة.  

ُتعِجُبَك ُطرُز األكامِم، وُحْسُن التكفيف)2(.

ليس هذا طريَق النجاِة.

يا جمنوَن اهلوى متى تعقُل؟!

الـــمالئكُة قد حرَضْت، والرمحُة قد نزلْت، واألقالم بأيدي الـمالئكة، 

أُترى يف أي األقالم)3( ُتكتُب؟ 

يف التائبني أو يف اخلائبني؟ 

طوَل الليِل عىل فراِش الغفلِة.  

َبْينا الغافُل يميش اضطجَع. 

قيَل: ما بِه؟ قيَل: وجٌع. 

جاءه الطبيُب فرأى إشاراِت الـموِت، فرجَع. 

)1( ص. ظ: يا هذا اذكر.
)2( يف ص. ظ: تعجبك طرُز األكامم، وتفَرُح بكذِب األلقاِب، وحســن التلفيق. واجلملتان 

األوليان مرتا يف الفصل )11(.
)3( هذه اجلملة: »أترى...« سقطت من ص. ظ.
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أين حبُل األمِل؟ بـ)1( الـموِت انقطَع.

ُسقَي كؤوَس الندم ُجَرعًا بعَد ُجَرٍع. 

َبْينا ُهَو يف إعاللِه إذا ُهَو بملِك الـموِت قد طلَع.  

نزَل إىل قرٍب فيه الفَزُع)2(.

باهللِ مثِّْل نفَســَك يف)3( زاويٍة ِمْن زوايا جهنََّم، والنرياُن قد زفَرْت عليك، 

وأبواهُبا مغلقٌة، وهي ُمطبقٌة عليَك.

أْحرِضْ نفَســَك فالـــمالئكُة قد حرَضْت)4(، والقلوُب قــد صَحْت ِمْن 

رشاِب الغفلِة، والنفوُس قد نقهْت ِمْن مرِض التواين، فام قعوُدَك)5(؟! 

أيُّ غـديٍر َشـبِـٍم)6( مــاُؤُه        وما أرى للـامء ِمْن وارِد)7(

)1( قوله: »األمِل؟ بـ« من ص. ظ.
)2( ص. ظ: فأخَذ روَحُه، وُأْنِزَل إىل قرٍب فيه الظُّلمُة والفَزُع.

)3( ص. ظ: وأنت يف.
)4( هنا تنقطع النسخة ظ. ومجلة »املالئكة قد حرضت« مرْت قبل سطور.

)5( ص: فام قعودنا؟
)6( بارد.

)7( للرشيف الريض ِمْن قصيدتِه: 
نِب البارِد لو علمْت أي فتـى مـاجـِد        ذات اللمى والشَّ

ه:  أرى غــديرًا شباًم مـــاُؤُه        فهل لذاَك املـاء ِمْن وارِد؟ وهو برقم )12(، ونصُّ  
انظر ديوانه )347/1(.   

والبيت يف ف. ب. ك:  أيُّ غـديٍر بـمـنـى مــاُؤُه        وما أرى يف املـاء ِمْن وارِد  
واملثبت من ص. ظ.  
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ْت من هذا اللوِم)1(، حتى قد سألت الفرقَة  واهللِ إنَّ نفوَس التائبنَي قد ضجَّ

ِمْن زوجّيِة اهلوى، وقد بذلْت مهَر الـوصلِة)2( رغبًة يف الطالِق، فاغتنِموا ساعَة 

األنفِة ونفوَر القلِب، فإْن حصلت الفرقُة)3( ِمْن زوجيَِّة اهلوى حصَل االتفاُق 

مع قريِن التَّقوى. 

كم تعيص وما ترَبُح؟ كم نداوي وكم جتَرُح؟ 

يا َمْن عرشين سنًة يرُض الـمجلَس وما أفَلَح. 

أْي ُمْدبُر: ها نحُن يف انتظاِرك ما نرَبُح. 

أْي َمْن طاَل هجُرُه: الوصُل لك أصَلُح. 

وا أسفا ضيَّعنا احلديَث مع سكراَن يطَفُح)4(. 

: ذنويب كثريٌة، فالـُمعاِهُد)5( يسَمُح.  ال تقولنَّ

واعجبًا لك)6( الوعظ جيدُّ والطبُع يمَزُح! 

إين ألجُد ريَح كبٍد حمرتقٍة تنَفُح. 

)1( ص: النوم.
)2( ص: املواصلة.

)3( ص: األنفة.
)4( طفح السكران: امتأل رشابًا.

)5( ص: فاملعاِمل.
)6( من ص.
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كيف ال)1( وناُر الـمواعِظ تلفُح؟

ديُق الـُمصايف؟  ايف؟ أين ذاك الصَّ أين ذاك الزماُن الصَّ

يـا لـيـلـتـْي بحـاجـٍر        إْن عاَد ماٍض فارِجعي

وأين ِمـْن أرِض ِمـنى        شـائِـُمـُه)2( بَِلْعـَلـِع)3(

حِر أمحاَل الـمقبولني تشبَّْث هبم وقْل: إذا رأيَت وقَت السَّ

 كيف انرصايف ويل يف داِركْم شغٌل؟! 

       أولئك قـوٌم إْن بـنـوا أوثـقـوا الُبـنَـى

وا                   وإْن عاهُدوا أوَفوا وإْن عقـُدوا َشـدُّ

       أقـلُّــوا عـلـيـهـم ال أبــًا ألبـيـكـُم

وا)4( وا املكاَن الذي َسدُّ                   من اللوِم أو ُسدُّ

)1( من ص.
)2( ف. ب. ك: ساكنه!

)3( ملهيار الديلمي ِمْن قصيدتِه: 
يل عـنــد ظـبـي األجــرِع        قصـاُص جـرٍح مـا ُرعـي

انظْر: ديوانه )207-204/2(.  
)4( للُحطيئة ِمْن قصيدتِه: 

أال طـرقتنـا بعَدما هجـدوا هنـُد        وقد رسن غورًا واستباَن لنا نجُد
والبيتان فيها برقم )8، 7(. انظر ديوانه ص 65. وفيه: أحسنوا الُبنى.  

والبيت الثاين من ص.   
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أْي باذلني نفوَسُهم يف التقوى: ضامُنُكم علينا. 

َأخِلْص وِجدَّ فقد بِقَي القليُل. واعزْم بنيٍة خالصٍة فقد أِزَف الرحيُل.

إىل كْم عتـاٍب َيـُسـدُّ الفضا        سالٌم عليكم مىض ما مىض

•     •     •
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الفصل العشرون

أخلْص للتوبَة)1( اآلَن، وانَس كلَّ ما كاَن.

يــا َمــن انكــرَس قلُبــُه لكثــرِة ذنوبــِه، احلــقُّ عنــَدَك، »جتــدين عند 

الـُمنكرِسِة قلوهُبُم«)2(. 

أْي ُمقّيدًا بقيِد البالدِة. 

أْي حمبوسًا يف سجِن العادِة. 

أثَقَلتَك قيوُدَك. 

أشــدُّ ما عليَك ســوُء تدبرِيَك، وغفلُتــك)3( عن نفِســك، حتى خفيْت 
عنَك علُتك. 

لو كانــت العلُة تنقُص لرجوُت ســالمَتك، ولكنَّ الـــمرَض كلام جاَء 

يزيُد)4(، فمتى ُيْرجى لَك الشفاُء؟ 

)1( ص: التوبة.
)2( أخرج أبو ُنعيم يف »حلية األولياء« )364/2( عن »مالك بن دينار قال: قال موسى عليه 

السالم: يا رب أين أبغيك؟ قال: ابغني عند املنكرسة قلوهبم«. 
وأخرج يف )177/6( عن »عمران القصري قال: قال موســى عليه السالم: يا رب أين   
أبغيــك؟ قال: ابغني عند املنكــرسة قلوهبم، فإين أدنو منهم كل يــوم باعًا ولوال ذلك 

لتهدموا«. 
وأخرج يف )31/4( »عن وهب بن منبه قال: قال داود عليه الســالم: إهلي أين أجدك   

إذا طلبُتك؟ قال: عند املنكرسة قلوهبم ِمْن خمافتي«.
)3( ص: أشد عيوبك غفلُتك.

)4( ص: كلام مىض زاد.
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  متى تلتقي األحباُب والعيُس كلام

           تصاَعْدَن من واٍد هَبْطَن إىل وادي؟

إذا رأيَت نفَسَك مع الـــمخبِّطني، ال مع التائبني، وال مع الـُمحبني، وال 

ائني.  مع الـُمسارعني، فأقلُّ األقساِم أْن ُتزاِحَم الَبكَّ

ويل زفـراٌت لو ظَهـْرَن قـَتـْلـنَـنـي        تسوُق التي تـأيت)1( التي قد تـولَِّت

إذا قلُت: هذي زفريت اليوَم قد مضْت        فَمْن يل بأخـرى غـريها قـد أطلِت)2(

ذهَب القوُم وختلْفَت، وصحوا ِمْن ُسْكِر الغفلِة وما أفْقَت.

)5( ميتًا.  قرأ صالٌح)3( عىل أيب َجهرٍي)4( آيًة فخرَّ

وَمرَّ عابٌد بحداٍد فرأى الناَر فسقَط ميتًا.

)1( ف. ب: بشوق إىل حالتي. ك: بشوق إىل حاىل.  ص. ظ: تسوق إىل األخرى. والتصحيح 
من »اخلواتيم«، الفصل )15(، ص 118. 

والبيتان من قصيدٍة لبعض األعراب، كام يف »معجم األدباء« )2/ 609-610(. وقيل   
غري ذلك.

)2( يف النسخ: تولت. وأثبتُّ ما يف »اخلواتيم« ص 118.
 )3( مــن الطبقة اخلامســة من ُعـــّباد أهــل البرصة، تويف ســنة 176هـ. صفــة الصفوة 

.)350/3(
)4( هو مســعود الرضير، ترجم له املؤلُف يف الطبقة الرابعة من املصطفني ِمْن أهل البرصة. 

صفة الصفوة )331/3(.
. )5( ص: خموفًة فزعَق وخرَّ
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وقاَل أبــو طارق)1(: شــهدُت ثالثني رجاًل أتوا جمالَس الذكِر يمشــون 

بأرجِلهــم صحاحًا إىل الـــمجلِس وأجواُفهــم قِرحٌة، فإذا ســمعوا الذكَر 

والـمواعَظ)2( انصَدعْت قلوهُبم ِمْن خشيِة اهلل)3(.

وا عيلَّ حديَث َمْن َقَتَل اهلوى        إنَّ التـأيس روُح كـلِّ حـزيـِن)4( ُقصُّ

كان أبو ِعْمران اجلوين)5( إذا سِمَع األذاَن تغريََّ لوُنُه، وفاضْت عيناُه. 

وسمَع الُفضيُل)6( األذاَن فبكى حتى بلَّ احلىص، ثم قاَل: ما أشبَهُه بالنداِء!

)7( بن احلســني إذا توّضأ اصفرَّ فُيقاُل: مالَك؟ فيقوُل: أتدرون  وكان عيلُّ

بني يَدْي َمْن أريُد أقوُم؟!

)1( هو عبدالعزيز بن ســلامن، ترجم له املؤلُف يف الطبقة السادســة من املصطفني ِمْن أهل 
البرصة. صفة الصفوة )377/3(.

)2( من ص.
)3( »من خشية اهلل« من ص.

ُدر ِمْن قصيدتِه:  )4( لرصَّ
أكـذا جُيـازى ودُّ كـلِّ قـريِن        أم هذه ِشَيُم الظباِء الِعـنِي؟!

     انظر ديوانه ص53.
)5( ف. ب. ك: أبو عمر اخلوالين. ص: أبو عمران اخلوالين! وكتب يف حاشــية ف: إنام هو 

أبو عمران اجلوين. وهو الصواب.
وهو عبدامللك بن حبيب، من الطبقة الثالثة من ُعّباد أهل البرصة، تويف ســنة 128هـ.   

صفة الصفوة )264/3(.
)6( الفضيل بن عياض، اإلمام املعروف، تويف سنة 187هـ. صفة الصفوة )237/2(.

)7( زين العابدين. إماٌم معروٌف.
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يا هـذا: 

عالمُة الـُمحبِّ انزعاُجُه عند ذكِر احلبيِب، هذا ذكُر احلبيب ُيتىَل عليَك، 

فأين انزعاُجَك؟

. أَما علمَت أنَّ خملوقًا أحبَّ خملوقًا فلاّم ُذِكَر حمبوُبُه انزعَج الـُمحبُّ

وداٍع دعا إْذ نحُن بالـَخْيِف ِمْن ِمنى        فهـيَّـَج أرساَر)1( الفـؤاِد وما َيـدري

دعــا باسِم ليـىل غـرَيهـا فـكـأنـام        أطـاَر بليىل طـائرًا كاَن يف صدري)2(

جلَس أبو يزيد البِسطامي يوَم اجلمعِة حتَت الـــمنرِب فقرأ اخلطيُب: ﴿ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾)3(، فطاَر الدُم ِمْن عنِي أيب يزيد فرَضَب الـمنرَب!

يـنـا وأنـَت إْن كنـَت رفيقي فـأِعـْد        ذكـُر احِلمى أطيُب ما ُغـنِـّ

أعـْد فِمـْن آيِة ُسـّكـاِن احلمـى        وذكِرهم أْن ُيْطِرَب احلـزيـنـا)4( 

*     *     *

)1( ب: أشجان.
)2( للمجنون. انظْر: األغاين )22/2(، ومثري العزم الساكن )283/1(. 

والبيت الثاين من ص.  
)3( من سورة األنعام، اآلية 91. وغريها.

)4( ملهيار الديلمي ِمْن قصيدتِه: 
جـرْت هلـا ببـابل يمينـا        سـوانٌح غـّرًا هلـا وعينـا

ومها البيتان )11، 12(. انظْر: ديوانه )94-93/4(.  
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ُج الـربِق عىل َيـرْبينـا؟!)1( كم ِمْن دموٍع ردَّها صوَب دٍم        تلُّ

إذا ُتِلـَي)2( َوْصُف احلبيِب للمحبِّ يف جلباِب اهليبِة َأْزعَج)3(. 

وإذا برَز له يف َحْلبِة)4( احلبِّ َأدهَش. 

وإذا الَح يف مطلِع اللطِف َأطَرَب. 

أال فـتـًى يسـأُل قلبـي: ما َلـُه        ينزو إذا َبْرُق احِلمى بدا َلـُه؟)5(

أتاُهْم من اهللِ تعاىل وعيٌد وقَذُهْم)6(، فباتوا عىل ُحَرٍق، وأَكلوا عىل َتنْغيٍص، 

)1( مزج املؤلف هــذا البيت هنا ويف كتابه »املدهــش« )399/1(، الفصل )29( بالبيتني 
املذكوريــن ملهيار، وليــس البيت من هذه القصيــدة. وختلُُّج الربِق عــىل »َيرْبينا« أي 
يــن«،  وهو كام يف »القامــوس« ص 643: »َرْمٌل  كه عىل  »َيرْبِ اضطراب الــربق وحترُّ

ال ُتْدَرُك أْطراُفه عن َيمنِي َمْطلِع الشمِس من َحْجِر اليامَمِة«.
)2( ص: جيل.

)3( ص: انزعج.
)4( ص: حلية.

)5( ملهيار. وهو مطلع قصيدة طويلة. انظر ديوانه )227/4(.
نَه.  نهم وَمنَعهم من اْنتِهاك ما ال َيـحـّل وال َيـْجـُمـُل. يقال: َوَقَذه احِلْلُم إذا َسكَّ )6( أي َسكَّ

والَوْقذ يف األصل: الرضب امُلْثِخُن والكرس. انظر النهاية )5/ 473(. 
ويف »حلية األوليــاء« )339/2(: أن قتادة قال يف قوله تعــاىل: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        

ٺ  ﴾ ]المؤمنون: 3[: »أتاهم واهلل من أمر اهلل ما وقَذهم عن الباطل«.
وفيه )212/5( عن »عبيد اهلل بن شــميط: سمعُت أيب يقوُل - إذا وصَف املوقنني -:   
أتاهم من اهلل أمٌر وقذهم عن الباطل، فأســهروا العيــوَن، وأجاعوا البطوَن، وأظمأوا 

األكباَد، وأنصبوا األبداَن، واهتضموا الطارَف والتالَد«. 
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فنوُمُهم نوُم الَغْرقى، وأكُلهم أْكُل الـَمْرىض)1(.

كان عطاء)2( الّســليمي ُيواِصُل البكاَء، فبكى يومًا يف غرفٍة له فســالت 

ين فقال: يا أهَل الداِر ماُؤكم  الدموُع من الـميزاِب، فقطرْت عىل بعِض الـامرِّ

: نعم طاهر، فصاَح  طاهــٌر؟ فعلموا أهنا دموع عطاء وهي داره)3(، فقالوا للامرِّ

عطاٌء: اغِسْله فإهنا دموُع َمْن عىص اهللَ)4(.

ـوه قد توّضأ، فقالْت عجوٌز يف دارِه:  ودخلوا عليه يومًا وحوله بلٌل فظنُـّ

هذه دموُعُه.

كلُّ سحاٍب َأمطرْت أرَضُكم        حــاملـٌة للـامِء ِمـْن أدُمـعـي

ْفـرُة ِمـْن أضُلعـي)5( وكلُّ ريـٍح َزْعـَزَعْت ترَبـُكم        فـإهّنا الزَّ

ـــريَّ ]الســقطي[  )1( يف »حليــة األولياء« )125/10(: عن »اجلنيد قال: ســمعت السَّ
 يقوُل - وقــد ُذِكَر له أهُل احلقائق مــن الُعّباد - فقال: أكُلهــم أكُل املرىض، ونوُمهم 

نوم الغرقى«. 
 )2( ترجــم لــه ابن اجلــوزي يف الطبقــة الرابعة مــن ُعّباد أهــل البرصة. صفــة الصفوة 

.)325/3(
)3( كذا يف النسخ ف. ب. ك. ولعل الصواب: داّرٌة.

)4( اخلرب يف ص باختالٍف يسرٍي.
ُدّر ِمْن قصيدتِه:  )5( لرصَّ

أيُّ لـبـيـٍب بـك مل ُيـخــدِع        وأيُّ عـنٍي فيـك مل تـدمـِع؟!
والبيتان املختاران مهــا )18 ، 19(. انظر الديــوان ص162-163. وفيه: أرَضهم.   

أزعجْت تْرهَبم.
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ُعوتَِب احلسُن)1( عىل طوِل حزنِه فقاَل: وما ُيؤمنني أْن يكوَن اطَّلَع عيلَّ يف 

بعض ذنويب فقاَل: اذهْب ال غفرُت لك.

لعـلَك غضـبـاٌن وقـلـبـَي غـافـٌل        سالٌم عىل الداريِن إْن كنَت راضيا

قاَل عبُدالواحد بُن زيٍد)2(: لو رأيَت يزيَد الرقايش لقلَت: إنه)3( ُمْثِكٌل)4(.

وقاَل رجٌل لبرِْش)5(: أراَك مهمومًا، فقاَل: إين مطلوٌب. 

وكان ال يناُم الليَل ويقوُل: أخاُف أْن يأيَت أمُرُه وأنا نائٌم. 

ُدُه َقــــُه        هــمٌّ للـَبـــــنْيِ ُيــــردِّ ــــامُر وأرَّ رَقـَد الـسُّ

فـبـكـاُه الـنَّـجُم وُحـقَّ لـه        مـاّم يـرعــاُه ويـرُصــُدُه)6(

وغــدًا يقيض أو بعـَد غــٍد        هـل ِمـْن َنـَظـــٍر يـتزّوُدُه؟

هَيـوى الـُمشتـاُق لقـاَءُكُم        وُصوُف الدهـِر ُتـفـنّـُدُه)7(

)1( البرصي. معروٌف. ويف ف. ك. ص: - عليه السالم -. واخلرب يف »التبرصة« )239/1( 
بدون الدعاء. وليس هو يف ب.

)2( من الطبقة الرابعة من املصطفني ِمْن ُعّباد أهل البرصة. صفة الصفوة )321/3(.
)3( من ص.

)4( الثُّْكُل بالضم: امَلوُت واهَلالُك وفِْقداُن احَلبيِب أِو الَوَلِد. القاموس املحيط ص 1257.
)5( برش بــن احلارث احلايف، إمام معروف كبري الشــأن، تويف ببغداد ســنة 227هـ. صفة 

الصفوة )325/2(.
)6( ص: وبكا النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. وكتب فوقه: خ: خيساه ويذره.

)7( ص: تقيده. وكتب يف احلاشية: خ: تفنده.
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ـــُدُه!)1( ما أحـىل الوصَل وأعــَذَبـُه        لـوال األيـاُم ُتـنـكِّ

يـا واجــَد نــوٍم أفـقـــُدُه        ُهـنِّيـَت بليـٍل)2( تـرُقــُدُه)3(

ــباِق، فلم يزْل  ُرُه يف َحْلبِة السِّ )4( قدَر عىل قياِم الليِل، َمرَّ ُمضمَّ ملا جاَع برِْشٌ

بروضِة الرياضِة)5( ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ﴾)6(، ُهيَِّئت الـَمناِزُل للناِزِل.

أقطـُع ليـيل وجيـُش مّهـي)7(        ِمْن َعْن شـاميل وَعْن يميني

تـاهللِ لـو عــاَدين رســـوٌل        لعـاَد َعـْن ُمـْدَنٍف حـزيـِن

مـا حيلتـي فـيـَك غـرَي أيّن        َأْسـِرُق ِمـْن َزْفـريت أنيـني

جِر باألغصاِن)8(.  حِر َمْيَل الشَّ مالْت بالقوم ريُح السَّ

َهزَّ اخلوُف أفناَن القلوِب، فانتثرت األفناُن.

)1( ص: اهلجران ينكده.
)2( ص: بليلك.

)3( لعيل بن عبدالغني الفهــري الرضير. انظْر: وفيات األعيان )332/2(، والكشــكول 
)211/1(، ومقدمة زكــي مبارك لـ: »زهر اآلداب« )6/1-7(، وشــعراء الواحدة 

ص 84، وليس فيه سوى األول، وهو هناك األخري.
)4( برش احلايف.

)5( من ص.
)6( من سورة القمر، اآلية 55.

)7( ص: وجدي.
)8( ص: ميل األغصان بالشجر!
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ُع، والعنُي تدَمُع، والوقُت ُبستاٌن.  فاللساُن يرْضَ

خلوهُتم باحلبيِب تْشَغُلهم عْن ُنْعٍم وَنْعامَن. 

أخذوا قْدَر الُبْلغِة وقالوا: نحُن ِضيفاٌن. 

وان)1(؟  باعوا احلرَص بالقناعِة فام ُمْلُك أنورَشْ

رفضوا حتى زماَم الـَمبيِع، وما)2( باعوا بُثنْيان)3(.

طالْت عليهم أياُم احلياِة، والـُمِحبُّ ظْمآُن. 

فإذا وردوا القيامَة تلّقاهم بشرٌي لوالُه ما طابت اجِلناُن. 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾)4(.

ِل تَر الرُبهاَن.  ِظ بعنِي التأمُّ ِلْع ِمْن َخْوخِة التيقُّ اطَّ

أيَن أنَت منُهم)5(؟ ما نائٌم كيقظاَن. 

)1( أنو رشوان كرسى الساساين ملك الُفرس.
)2( »ما« من ص، و»املدهش«، الفصل )101(، )753/2(.

)3( أي مل يســتثنوا شــيئًا. ويف »النهاية« )1/ 224(: »هنَى عن الثُّنْيــا إال أن ُتْعلم: هي أن 
ُيْســَتْثنى يف عقد البيع يشء جمهول فيفســد. وقيل: هو أن يباع يشء جزافًا فال جيوز أن 
ُيْســَتْثنى منه يشء قلَّ أو َكُثر، وتكون الثُّنْيا يف املزارعة أن ُيْسَتثنى بعد النصف أو الثلث 

َكْيٌل معلوم«. 
)4( من سورة التوبة، اآلية 21.

)5( ص: أنت والقوم.
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جاُع ِمْن َجبان؟  كم بينََك وبينَُهم؟ أين الشُّ

ما للمواعِظ فيَك موضٌع، القلُب باهلوى مآلُن.

يا هـذا: 

قْف عىل باِب النجاِح)1( ولكْن وقوَف هلفان. 

الِح فهذا الـموُت ُطوفان.  اركْب سفنَي الصَّ

أيكوُن بعَد هذا إيضاٌح أو ِمْثَل هذا تِْبيان؟

وانـزِل الــَوادي بـأيـمـنــِه        إنــُه بـالـدمـــِع مــــآلُن)2(

وارِم بالطـرِف العقـيـَق فـيل        َثـمَّ أطـــراٌب وأشـجـــاُن

ــاُن ـاَلَم َفُسْكــ         ــاُن قـلـبِـي فِـيـِه ُسـكَّ واقـرِه عـنّي السَّ

َأنـا خمـلـوُس القــريِن وَأنــ        ـــُتـنَّ َأزَواٌج وأقـــــــراُن

اِر َعـْن َوطـنـي        وَلـُكـنَّ الـبـــاُن أوطــــاُن وبعـيـُد الـدَّ

آِه ِمـــــْن َداٍء ُأكــــاتِـُمــُه        واهلـــوى ِســرٌّ وإعــــالُن

اَل تـزدين يـا عـذوُل جــًوى        َأنـا بـاألشــواِق َسـْكـــَراُن

)1( ص: النجاة. ويف املدهش )753/2(: النجاح.
)2( هذه األبيات السبعة من ص. ظ.
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يا ساكنًا حملًة ُحّلتها الغديرُة غروٌر)1(. وحالوهُتا مريرُة الـُمروِر. 

َل عليِه األمُل؟  أَما ترى معاوَل النَّقِض قد أحاطْت بحائِط ما عوَّ

أَما حَتسُّ بزلزال ]الزوال عىل قواعِد اللذاِت قد اشتمل؟

يا طالَب األخرى دع الدنيا[ لُطاّلهِبا)2(؟ 

يا ُمـحبَّ الـموىل)3( خلِّها ألحباهبِا. 

نيا فهَي يف الـــمعنى  يْت بالدُّ هل هَي إال قاطٌع يقطُع عنا وَيعوُق، وإْن ُسمِّ

َنرْسٌ ويغوُث ويعوُق)4(. 

ْل عليها.  فانظْر هبا ال إليها، واحذْر منها ال ُتَعوِّ

)5( جنــاِح بعوضٍة، وهــَي يف قلبَِك أعظُم  نيا ال تــزُن عنَد اهللِ حمــلَّ الدُّ

من اآلخرِة. 

)1( كذا يف ف. ويف ب. ك: حلتها العزيزة غرور. ص: حلتها غريرة وغرور.
ِغيَدُة«. فهل هي املقصودة؟ ويف تاج العروس )13/ 208(: »الَغِديَرُة: الرَّ  

)2( من »منتخب املنتخب« الفصل )86(، وقد ســقط من النسخ كلها. ويف ف. ب. ك: أما 
يس زلزال لطالهبا. ويف ص: أما حتسُّ زلزاَل طالهِبا؟

)3( ص: احلق.
)4( يشــري إىل املذكور يف قوله تعاىل: ﴿ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ   ۓ  ﴾ ]نوح: 23[.
)5( ليس يف ب. ص.
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ما نظَر إليها منُذ خَلَقها، وما غاَب عنَك حلظًة حبُّها)1(، فانتبْه لنفِسَك قبَل 

قطِع)2( األجِل)3(.

ْنـَيـا وال َتْقـَرَبـنْـهـا نحِّ َعْن نفِسَك القبيَح وُصنْـهـا        وتــوقَّ الدُّ

ْنــ        ــيا حليٍّ أمـــانــًة مل تـُخـنْـهـا نى َفمـا أبقت الدُّ ال تثْق بالدُّ

إِنَّام ِجـْئـتـَهـا لتستقبَل الـمــْو        َت وُأْسكِنَْتها لَتـخـُرَج َعـنْـَهـا

وَسيبقى احَلِديُث بْعَدَك فاْنُظــر        أيَّ ُأْحـُدوثـٍة حُتـبُّ فُكـنـَهـا)4(

انتبْه لنفِسَك أهيا الراقُد. 

فإنك عن قليٍل ال شكَّ فاقٌد. 

يا هبرَج النقِد غدًا ُتْعَرُض عىل الناقِد. 

وُتعاِيُن اهلوَل وُتشاِهُد. 

نيا...« إىل هنا مّرت يف الفصل )14(. )1( مجلة: »الدُّ
)2( ص: »فانتبْه لنفِســَك قبل حلول رمسك فقد حان األجل«. ومجلة: »فانتبْه لنفِسَك قبل 

حلول رمسك« مرْت يف الفصل )12(.
)3( هنا تنتهي النسخ ف. ب. ك. والباقي من ص فقط النقطاع النسخة »ظ« يف أثناء الفصل 

. التاسع عرش كام مرَّ
مني...« للخالديني )37/2(.  )4( األول واألخري يف »األشــباه والنظائر من أشــعار املتقدِّ

وانظر تعليَق املحقق.



رر - لإلمام ابن اجلوزي البغدادي132 َحر ومنظوم الدُّ نسيم السَّ

ترجو النجاَة وأنَت لآلخرِة جاحٌد؟ 

وا وسلفوا؟       أين آباُؤك الذين مرُّ

أين أقراُنك أَما مَضْوا وانرصفوا؟ 

أين أرباُب القصوِر؟ أقاُموا يف القبوِر وعكفوا. 

وَن اعرتفوا. فانتبْه لنفِسَك فالـُمجدُّ

ـا الراقـــُد كم تـرُقــــُد        قْم يا حبيبي قـد دنـا املـوِعـُد)1( يـا أهيُّ

قـــُد وُخــْذ ِمـَن الليـِل وأوقـــاتــِه        حـّظـًا إذا مـا َهـَجـَع الـرُّ

َمـْن نـاَم حـتى ينقـضـي ليـُلـُه        مل يـبـلـغ الـمـنـزَل أو يـَهــُد

ُقْل لذوي األلباِب أهِل التُّـقـى:        يف موقِف)2( الَعْرِض لكْم موِعُد 

•     •     •

)1( هذا البيت لسعيد املجنون امللقب بسعدون، ومعه: 
ـُد  جَّ وخـْذ مـن الليـِل وسـاعــاتـِه        واسجـْد إذا ما سَجـَد السُّ

انظر عقالء املجانني ص 129 الرقم )220(.   
)2( كتب الناسُخ )ناسخ ص( هنا: خ: قنطرة. ومثله يف »كشف احلقائق«، الفصل )100(، 

)ق175(.
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الـمـــاحـــق
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امللحـق األول

نصُّ نسخة الظاهرية املختصرة

»فهذا الكتاُب نزهُة العارفنَي، وأنيق)1( الناظريَن. 

الفصل األول

إخــواين: َحقيٌق عىل َمْن عمُرُه قصرٌي أْن يباِدَر. كم يلبُث قنديُل احلياِة عىل 

عواصِف اآلفاِت. 

يا هذا: مشــكاُة بدنِــك يف مهابِّ قواصِف اهلالِك، وزجاجُة نفِســك يف 

معِرِض االنكساِر، فاغتنْم  زماَن الضوِء فأياُم الوصِل قصاٌر.

أنفاُس احليِّ ُخطاُه إىل أجلِه.

 ، درجاُت الفضائِل كثريُة الـَمراقي، ويف األَقداِم َضْعٌف، ويف الزماِن ِقرَصٌ

فمتى تناُل الغايَة؟

البداَر البداَر، فام داُركم هذِه بداٍر.

الفصل الثاين

نيا حلبٌة لَفَرِس الُفَرِص. إذا صَفا صفاُؤها غصَّ بالنَّغِص.  إخواين: إنام الدُّ

)1( كذا.



رر - لإلمام ابن اجلوزي البغدادي136 َحر ومنظوم الدُّ نسيم السَّ

كًا لألذى  إْن أْضَحَكْت شهرًا أبكْت دهرًا فهال باحِلَصِص؟ كم قد َنَصبت رَشَ

فإذا الراتُع يف الَقَفِص؟

الفصل الثالث

نِة والنوِم. انتبْه لنفِسَك واجتهْد كام اجتهَد القوُم. واستيقْظ ِمْن هذه السِّ

، فالتهبْت  َن منها احلبُّ ـا خلْت قلوُب العارفني ِمْن سوى احلبيِب متكَّ لـمَّ

ناُر الشوِق.

الفصل الرابع

يا كثري النوِم، يا بعيَد اليقظِة، يا ســكراَن الفهِم: أَمــا ينبُِّهك األذاُن؟ أَما 

تزعُجك احِلَدأُة)1(؟

أُترى نخاطُِب َعْجمـاَء؟ أترى نكلُِّم صّمـاَء؟   

نيا ولكن عنُي ُعواِرَك عوراُء. وكم َنكشــُف لَك ِقرَصَ  كم ُنريك عيَب الدُّ

الُعُمِر ولكْن عنُي األمِل حوالُء.

ك الـمواعُظ أهيا الـَمْهزوُز؟ أما يوقظك الترصيح وال الرموز؟ أَما هتزُّ

الفصل اخلامس

َقة. العيُش فيها يف  نيــا داُر فرقٍة، كم يف ُجَرِع لذاهِتــا رَشْ إخــواين: إنام الدُّ

ٌد منها بِخْرقٍة. حرقٍة. والـُمسافُر عنها متزوِّ

)1( يف املخطوط: يزعجك احلداة.
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ــالم- بمقربٍة فنــادى رجاًل  قــال: مرَّ عيســى ابــُن مريم -عليــه السَّ

منهــم، فأحيــاه اهللُ تعــاىل، فقــاَل لــه: َمْن أنــت؟ قــاَل: أنا كنــُت مّحاالً 

ُت منــه خالالً فتخللُت به، فأنــا ُمطاَلٌب به   فحملُت إلنســاٍن حطبًا، فكرَسْ

. منذ ِمتُّ

أجْل برَص الفكِر يف ُشْؤِم العصياِن. واسمْع عقاَب الُعصاِة وأهِل الطغياِن. 

كاُن. ﴿ڭ  ڭ     ۇ   ﴾. يتقلَّبون ِمَن  بئَس الـمنزُل داُرُهم وبئَس السُّ

العذاِب يف ألواٍن. يبكون دمًا وأين الدموُع واألجفاُن؟! 

الفصل السادس

أهيــا الغافُل: أَما ُعُمُرك كلَّ يوٍم ُينَْتهُب؟ أَما الـــُمْعَظُم منه قد ذهَب؟ يف 

متاٍع ال يصحُبك منه فضٌة وال ذهٌب.

َر وحَسب، وأّما نزول الـــموت فام حَسب. بني يديك  يا َمْن إذا خال تفكَّ

كربٌة ال كالُكَرب، ونوبٌة ال ُتْشبُه النَُّوَب. 

يا طالَب احلُطاِم بئَس املكتسب. 

كم نَصَب رَشكًا وعىل دينِه نَصَب. 

لقد نشــَب بقلبِك ُحبُّ النََّشــِب. تبخُل بالـــامِل وُعمرك هَتُب. تطلُب 

النجــاَة ولكــْن ال ِمْن باِب الطلــِب. تقُف يف الصــالِة إنَّ صالَتك لعجٌب. 
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اجلســُم يف ُشــَعٍب، والرسُّ يف ُشــَعٍب. البدُن يف العراِق، والقلُب يف حلب. 

 الفهــُم أعجميٌّ واللفُظ لفــُظ العرِب. أنا أعلُم بَك منــَك، حبُّ اهلوى عىل 

قلبِك غلَب.

ها بلجاِم اليقظِة عن ُهّوِة اهلوى، وسلِّْمها  اعطْف نفَسك بزماِم اإلنابِة، وُردَّ

إىل رائِض األمِر، وألقها إىل طبيِب الرشِع.

الفصل السابع

ا الغافُل. فإّنَك َعْن قليٍل ال شكَّ راحٌل. وإنام هَي   أفِْق ِمْن َســْكرتِك أهيُّ

أيــاٌم قالئُل. فخْذ نصيَبك ِمــْن ظلٍّ زائٍل. واقِض ما أنَت قــاٍض، وافعْل ما 

أنَت فاعٌل.

حتزُن لِنَْقِص مالِك، وال حتزُن لِنَْقِص ُعُمِرك!

الفصل الثامن

اهنْض إىل جماهدِة القوِم. كم بنَي اليقظِة والنوِم.

قاَل عيلُّ بن الـــُموفَّق: قــام رجٌل ِمْن إخوانكم يف ليلٍة باردٍة، فلـــام هتّيأ 

للصالِة رأى ُشقاقًا يف يديِه ورجليِه فبكى، فهتَف به هاتٌف من البيِت: أيقظناَك 

وأَنْمناهم وتبكي علينا؟!
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الفصل التاسع

ــهواِت، فقــد غَرَس لنفســِه  إخــواين: َمــْن أرىض جوارَحــُه يف الشَّ

شجَر النَّداماِت.

حاربوا أنفَســكم، فَمْن قوَي عىل نفســِه تناهى يف القوِة. وَمْن صرَب عن 

شهوتِه بالَغ يف الـُمروِة.

. وبالصرِب عام حُتِبُّ تنجو ممّا َتكَرُه. بالصرِب عىل ما َتكَرُه تناُل ما حتبُّ

الفصل العارش

 أخِلْص يف العمِل وال َتُشْبُه بالرياِء.

د عرشيَن ســنًة ال يعلُم به جاُرُه. ويبكي  قال: كان بعُض الســلِف يتزهَّ

بالليل عرشيَن سنًة ال تعلُم به امرأُتُه. ويقُف يف الصفِّ ودموُعه جتري ال يشعُر 

به َمْن إىل جانبِه.

ولقد صاَم داوُد الطائي أربعني سنًة لـم يعلْم به أهُله، وكان خّزازًا، فكان 

ق به يف الطريِق، ويرجــُع إىل أهلِه عند  ــوِق فيتصدَّ يمــُل غداَءه معه إىل السُّ

الـمساِء فيفطُر عنَدهم فال يعلموَن بصومِه.

قائِق فجاَءه البكاُء مسَح أنَفُه وقاَل:  َث بالرَّ ختياين إذا حدَّ وكان أيوب السَّ

كاَم!  ما أشدَّ الزُّ
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وكان يقــوُم طول الليل كّله)1(، فإذا كان عند الصباِح رفَع صوَتُه كأنه قاَم 

تلك الساعة، فيبكي كلُّ َمْن يستمع. 

قال: إخــواين: َمْن خرَق ثــوَب إيامنِه بالذنــوِب فلريقْعُه باالســتغفاِر 

]من[)2( املعايص«.

•     •     •

)1( كذا.
)2( زيادة مني.



141 رر - لإلمام ابن اجلوزي البغدادي َحر ومنظوم الدُّ نسيم السَّ

امللحق الثاني

فصول » نسيم السحر « ومصادُرها ِمْن فصول » منتخب املنتخب « 

والزيادات عليها قليلًة كانْت أو كثريًة

الفصــل األول: من الفصل الســابع: يف قوله تعــاىل: ﴿ ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ﴾ ]آل عمران: 133[. مع تقديم وتأخري. 

الفصل الثاين: من الفصل التاســع: يف قوله تعاىل: ﴿ ے  ۓ  ۓ    ڭ﴾ 

]النساء: 77[.

الفصل الثالث: مــن الفصل العارش: يف قوله تعاىل: ﴿ڱ   ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]املائدة: 54[. وزاد عليه.

الفصــل الرابع: من الفصل الثــاين والعرشين: يف قولــه تعاىل: ﴿ ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴾ ]يونــس: 24[.  والفصل الثالث 

والعرشين: يف قوله تعاىل: ﴿حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    ﴾ ]يونس: 25[.

الفصل اخلامس: من الفصل اخلامس والعرشين: يف قوله تعاىل: ﴿ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]يوسف: 91[.  والفصل السابع والعرشين: يف 

قوله تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی﴾ ]إبراهيم: 
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42[.  والفصــل الثامن والعرشين: يف قوله تعــاىل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ﴾ ]إبراهيم: 48[.

الفصل الســادس: من الفصل الثالث عــرش: يف قوله تعاىل: ﴿ ک  ک  

ک  ک  گ  گگ  ﴾ ]األنعــام: 160[.  والفصــل العرشين: يف قوله 

عــز وجــل:﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴾ ]التوبة: 111[.  

والفصــل احلادي والعرشين: يف قوله تعاىل: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  

ۈ  ٴۇ  ﴾ ]يونس: 5[.

الفصــل الســابع: مــن الفصل الســابع والســبعني: يف قولــه تعاىل: 

﴿ ڍ  ڌ     ڌ    ڎ   ﴾ ]غافر: 44[. 

الفصل الثامن: من الفصل الثاين والثامنني: يف قوله تعاىل: ﴿ڑ  ڑ  ک  

ک    ک  ک  ﴾ ]الذاريات: 17[. وزاد عليه.

الفصل التاســع: من الفصل الرابع والسبعني: يف قوله تعاىل: ﴿ۈ  

ٴۇ  ۋ﴾ ]الزمر: 54[. 

الفصــل العارش: من الفصل الســبعني: يف قوله تعاىل: ﴿ ڄ  ڄ  

ڃ   ڃ  ڃ    ڃ      ﴾ ]الزمر: 1[. وزاد عليه.
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الفصل احلادي عرش: من الفصل التاسع واخلمسني: يف قوله تعاىل: ﴿  ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ﴾ ]األحزاب: 23[.  والفصل الثاين 
والستني: يف قوله تعاىل: ﴿ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ﴾ ]سبأ: 51[. 

الفصل الثاين عرش: من الفصل الثالث والســتني: يف قوله تعاىل: ﴿ ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ﴾ ]فاطر: 37[. وزاد عليه.

الفصل الثالث عرش: من الفصــل الثاين والثامنني يف قوله تعاىل: ﴿ ڑ  

ڑ  ک  ک    ک  ک  ﴾ ]الذاريات: 17[. والفصل اخلامس والثامنني: يف قوله 

تعاىل: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ﴾ ]احلديد: 16[. 

الفصل الرابع عرش: من الفصل السادس والثامنني: يف قوله تعاىل: ﴿ ٹ  

ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]احلديد: 20[. 

الفصــل اخلامس عرش: من الفصل الســابع والثامنــني: يف قوله تعاىل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾ ]التحريم: 8[. 

الفصل الســادس عرش: من الفصل التســعني: يف قولــه تعاىل: ﴿ ۋ    

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾ ]نــوح: 25[. والفصل الثالث والتســعني: يف 

قوله تعاىل: ﴿ ھ    ے   ے   ﴾ ]النازعات: 34[. 
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الفصل السابع عرش: من الفصل الرابع والتسعني: يف قوله تعاىل: ﴿ ىئ  

ىئ       ی  ی  ی  ﴾ ]عبس: 34[. والفصل التاســع والتســعني: يف قوله تعاىل: 
﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴾ ]الزلزلة: 1[. وزاد عليه.  

الفصل الثامن عرش: من الفصل الثالث والثالثني: يف قوله تعاىل:  ﴿ ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ    ڦ  ﴾ ]الكهف: 17[. وزاد عليه.

الفصل التاسع عرش )مزيد كله(. 

الفصل العــرشون: من الفصل اخلامس عــرش: يف قوله تعاىل: ﴿ ٹ  

والفصــل  ]األنفــال:2[.  ڦ﴾  ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
الســادس عرش: يف قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ 

]التوبة:21[. والفصل الســادس والثامنني: يف قوله تعاىل: ﴿ ٹ  ڤ       ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]احلديد: 20[. وزاد عليها.
•     •     •
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امللحـق الثـالـث

ما انفرد به » نسيم السحـر « عن » منتخب املنتخب «)1(

الفصل الثالث

نِة والنَّوِم. انتبْه لنفِسَك واجتهْد كام اجتهَد القوُم. واستيقْظ ِمْن هذه السِّ

الفصل الثامن

اهنْض إىل جماهدِة القوِم. أين أنَت وُهْم؟ كم بنَي اليقظِة والنَّوِم.

الفصل العارش

 أخِلْص يف العمِل وال َتُشوبنَُّه بالرياِء.

*     *     *

استحرَضه احلقُّ فغاَب عن اخللِق. 

الفصل الثاين عرش

انتبْه لنفِسَك قبل ُحلوِل رْمِسَك، واعَلْم أنَّ عليَك حافظًا ورقيبًا.

الفصل السابع عرش

انتبْه لنفِسَك ِمْن رقدتِك، واستيقْظ ِمْن غفلتِك. 

)1( أســوُق هذه الزيــادات جمردة من التعليق، فقد ســبق هــذا، وَمــْن أراده فلينظره يف 
الفصول املبينة.
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الفصل الثامن عرش

ر، وعىل قدٍم لـــم  أهيا الغافــُل: اْبِك ملا بك، وعىل زماٍن مىض كيف تَكدَّ

يَزْل معثَّر. 

وإين لـُمفـٍن دمَع عينَي بالـُبـكـا        حذاَر الذي قد كاَن أو ُهَو كـائُن

وقالـوا: غـدًا أو بعـد ذاك بليلـٍة        فـراُق حبيٍب لـم َيبِْن وْهَو بائُن

يا هذا: اعــرْف قدَر قــدِرك، ما ُوِجــْدَت إال بأغىل الغــالِء، ِمْن نطفٍة 

 إىل علقٍة إىل مضغٍة، ثــم مُجَِع قبل خروِجك اللبُن، فلـــام خرْجَت رأيَته وقد 

استوى لك.

ْيَت ونشــأَت ِمْن صغٍر إىل كــرٍب، إىل أْن علوَت عىل كريسِّ البالغة  ثم تربَّ

بالبلوغ، إىل أْن ُعلِّْمَت وَفِهْمَت، ومع هذا تلقي نفَسك إىل اهلالِك إلقاَء احللفاِء 

يف النار. 

فك الناَر ﴿  ۋ  ۋ   ۅ    ُخِلَقت اجلنُة لتشويِقك فام اشــتْقَت. خوَّ

ۅ  ﴾ فام خفَت. 

غًا  خلَق أربعًا وعرشين ســاعًة من الليل والنهار، وجعَلك يف مجيعها مفرَّ

ألشــغالِك، وجعَل نصيَبه فيها ســاعًة إلقامِة الصلواِت، وأنَت تضيِّعها فيام 

! ال يبُّ
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اليقظَة اليقظَة فأياُم الـمجاهدِة يسريٌة.

اصرِبْ لـُمـرِّ حـوادِث الدهـِر        كي حتمـَدنَّ مـغـّبــَة الصـرِب

خـِر واعمْل لنفِسـك قبل ميتتِها        واذخْر ليوِم تفـاضِل الذُّ

فــكأنَّ أهَلــَك ودَّعوَك وال َتْســمع، وألَقــوك إىل مكاٍن ليــس لَك إىل 

نيا مرجع. الدُّ

ُد الـَهلكى مـَن العطــِر دوَك بـــام        يـتزوَّ ـم قــد زوَّ وكــأهنَّ

ما ُحّجـتـي فيام أتـيـُت عـىل        علٍم ومعـرفـٍة ومـا ُعـْذري؟

يـا شقـويت ممّا اكتسْبـُت ويـا       أسفا عىل ما فاَت ِمْن ُعْمري

الفصل التاسع عرش

ُاذكْر نفَسك -يا هذا- وقَت َخْلوتِك بالـمعصيِة.  

ُتعِجُبَك ُطرُز األكامِم، وُحْسُن التكفيف. ليس هذا طريَق النجاِة.

يا جمنوَن اهلوى متى تعقُل؟!

الـــمالئكُة قد حرَضْت، والرمحُة قد نزلْت، واألقالم بأيدي الـمالئكة، 

أُتــرى يف أي األقــالم ُتكتُب؟ يف التائبــني أو يف اخلائبني؟ طــوَل الليِل عىل 

فراِش الغفلِة.  
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َبْينا الغافُل يميش اضطجَع. قيَل: ما بِه؟ قيَل: وجٌع. جاءه الطبيُب فرأى 

إشاراِت الـموِت، فرجَع. أين حبُل األمِل؟ بـالـموِت انقطَع. ُسقَي كؤوَس 

الندم ُجَرعًا بعَد ُجَرٍع. َبْينا ُهَو يف إعاللِه إذا ُهَو بملِك الـــموِت قد طلَع. نزَل 

إىل قرٍب فيه الفَزُع. 

باهللِ مثِّْل نفَســَك يف زاويٍة ِمْن زوايا جهنََّم، والنــرياُن قد زفَرْت عليك، 

وأبواهُبا مغلقٌة، وهي ُمطبقٌة عليَك.

أْحرِضْ نفَسَك فالـمالئكُة قد حرَضْت، والقلوُب قد صَحْت مْن رشاِب 

الغفلِة، والنفوُس قد نقهْت ِمْن مرِض التواين، فام قعوُدَك؟! 

أيُّ غـديٍر َشـبِـٍم مــاُؤُه        وما أرى للـامء ِمْن وارِد

ْت من هذا اللوِم، حتى قد ســألت الفرقَة  واهللِ إنَّ نفوَس التائبنَي قد ضجَّ

ِمْن زوجّيِة اهلوى، وقد بذلْت مهَر الـــوصلِة رغبًة يف الطالِق، فاغتنِموا ساعَة 

األنفِة ونفوَر القلِب، فإْن حصلت الفرقُة ِمْن زوجيَِّة اهلوى حصَل االتفاُق مع 

قريِن التَّقوى. 

كــم تعيص وما ترَبُح؟ كم نداوي وكم جتَرُح؟ يا َمْن عرشين ســنًة يرُض 

الـــمجلَس وما أفَلَح. أْي ُمْدبُر: ها نحُن يف انتظاِرك مــا نرَبُح. أْي َمْن طاَل 

هجُرُه: الوصــُل لك أصَلُح. وا أســفا ضيَّعنا احلديَث مع ســكراَن يطَفُح. 
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: ذنويب كثريٌة، فالـــُمعاِهُد يســَمُح. واعجبًا لك الوعظ جيدُّ والطبُع  ال تقولنَّ

يمَزُح! إين ألجُد ريَح كبٍد حمرتقٍة تنَفُح. كيف ال وناُر الـمواعِظ تلفُح؟

ديُق الـُمصايف؟  ايف؟ أين ذاك الصَّ أين ذاك الزماُن الصَّ

يـا لـيـلـتـْي بحـاجـٍر        إْن عـاَد ماٍض فارِجعي

وأين ِمـْن أرِض ِمـنى        شــائِـُمـُه بِـَلـْعـَلــِع

حِر أمحاَل الـمقبولني تشبَّْث هبم وقْل: إذا رأيَت وقَت السَّ

كيف انرصايف ويل يف داِركْم شغٌل؟! 

       أولئك قـوٌم إْن بـنـوا أوثـقـوا الُبـنَـى

وا                   وإْن عاهُدوا أوَفوا وإْن عقـُدوا َشـدُّ

       أقـلُّــوا عـلـيـهـم ال أبــًا ألبـيـكـُم

وا وا املكاَن الذي َسـدُّ                   من اللوِم أو ُسدُّ

أْي باذلني نفوَسُهم يف التقوى: ضامُنُكم علينا. 

َأخِلْص وِجدَّ فقد بِقَي القليُل. واعزْم بنيٍة خالصٍة فقد أِزَف الرحيُل.

إىل كْم عتـاٍب َيـُسـدُّ الفضا        سالٌم عليكم مىض ما مىض
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الفصل العرشون

أخلْص للتوبَة اآلَن، وانَس كلَّ ما كاَن.

يا َمــن انكرَس قلُبُه لكثرِة ذنوبــِه، احلقُّ عنَدَك، »جتدين عند الـــُمنكرِسِة 

قلوهُبُم«. 

أْي ُمقّيدًا بقيِد البالدِة. أْي حمبوسًا يف سجِن العادِة: أثَقَلتَك قيوُدَك. 

أشــدُّ ما عليَك ســوُء تدبــرِيَك، وغفلُتك عن نفِســك، حتــى خفيْت 

عنَك علُتك. 

لو كانت العلُة تنقُص لرجوُت سالمَتك، ولكنَّ الـمرَض كلام جاَء يزيُد، 

فمتى ُيْرجى لَك الشفاُء؟ 

  متى تلتقي األحباُب والعيُس كلام

           تصاَعْدَن من واٍد هَبْطَن إىل وادي؟

إذا رأيَت نفَســَك مع الـــمخبِّطني، ال مع التائبني، وال مع الـــُمحبني، 

ائني.  وال مع الـُمسارعني، فأقلُّ األقساِم أْن ُتزاِحَم الَبكَّ

ويل زفـراٌت لـو ظـَهـْرَن قـَتـْلـنَـنـي        تســوُق التي تـأيت التي قـد تـولَِّت

إذا قلُت: هذي زفريت اليوَم قد مضْت        فَمْن يل بأخـرى غـريها قـد أطلِت
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ذهَب القوُم وختلْفَت، وصحوا ِمْن ُسْكِر الغفلِة وما أفْقَت.

قرأ صالٌح عىل أيب َجهرٍي آيًة فخرَّ ميتًا. 

وَمرَّ عابٌد بحداٍد فرأى الناَر فسقَط ميتًا 

 *     *     *

وانـزِل الــَوادي بـأيـمـنـــِه        إنـــُه بـالـدمـــِع مــــآلُن

وارِم بالطـرِف العقـيـَق فـيل        َثـمَّ أطـــراٌب وأشـجـــاُن

ــاُن ـاَلَم َفُسْكــ         ــاُن قـلـبِـي فِـيـِه ُسـكَّ واقـرِه عـنّي السَّ

َأنـا خمـلـوُس القــريِن وَأنــ        ـــُتـنَّ َأزَواٌج وأقـــــــراُن

اِر َعـْن َوطـنـي        وَلـُكـنَّ الـبـــاُن أوطــــاُن وبعـيـُد الـدَّ

آِه ِمـــــْن َداٍء ُأكــــاتِـُمــُه        واهلـــوى ِســرٌّ وإعــــالُن

اَل تـزدين يـا عـذوُل جــًوى        َأنـا بـاألشــواِق َسـْكـــَراُن

 *     *     *

فانتبْه لنفِسَك قبَل قطِع األجِل.

ْنـَيـا وال َتـْقـَرَبـنْـهـا نحِّ َعْن نفِسَك القبيَح وُصنْـهـا        وتــوقَّ الدُّ

ْنــ        ــيا حليٍّ أمـــانــًة مل تـُخــنْـهـا نى َفمـا أبقت الدُّ ال تثْق بالدُّ
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إِنَّام ِجـْئـتـَهـا لتستقبَل الـمــْو        َت وُأْسكِنَْتها لَتـخــُرَج َعـنْـَهـا

وَسيبقى احَلِديُث بْعَدَك فاْنُظــر        أيَّ ُأْحــُدوثـٍة حُتـبُّ فـُكـنـَهـا

انتبْه لنفِســَك أهيا الراقُد. فإنك عن قليٍل ال شــكَّ فاقــٌد. يا هبرَج النقِد 

 غــدًا ُتْعَرُض عىل الناقــِد. وُتعاِيــُن اهلوَل وُتشــاِهُد. ترجو النجــاَة وأنَت 

لآلخرِة جاحٌد؟ 

وا وســلفوا؟ أين أقراُنك أَما مَضَوا وانرصفوا؟ أين  أين آباُؤك الذين مرُّ

وَن اعرتفوا. أرباُب القصوِر؟ أقاُموا يف القبوِر وعكفوا. فانتبْه لنفِسَك فالـُمجدُّ

ـا الراقـــُد كم تـرُقــــُد        قْم يا حبيبي قـد دنــا املـوِعــُد يـا أهيُّ

قـــُد وُخــْذ ِمـَن الليـِل وأوقـــاتــِه        حـّظـًا إذا مـا َهـَجـَع الـرُّ

َمـْن نـاَم حـتى ينقـضـي ليـُلـُه        مل يـبـلـغ الـمـنـزَل أو يـَهــُد

ُقْل لذوي األلباِب أهِل التُّـقـى:        يف موقـِف الَعْرِض لكْم موِعـُد

•     •     •
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- مؤلفات ابن اجلوزي: 

- أحكام النِّساء، حتقيق: عمرو عبداملنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

ط1 )1417هـ-1997م(.

لة، حتقيــق: عادل عبداملوجود وعيل معوض، مكتبة الســنة،  - الربُّ والصِّ

القاهرة، ط1 )1431هـ-19993م(.

- التبرصة، حتقيق: مصطفى عبدالواحد، عيسى البايب احللبي ورشكاه، ط1 

)1390هـ - 1970م(.

- تلبيــس إبليس، حتقيق: أمحد بن عثامن املزيد، وعيل بن عمر الســحيباين، 

مدار الوطن للنرش، الرياض، ط2 )1438هـ-2016م(.

- اخلواتيم، بعناية: عبداحلكيم األنيس، دائرة الشــؤون اإلسالمية والعمل 

اخلريي، ديب، ط1 )1438هـ-2017م(.

- ذم اهلوى، حتقيق: مصطفى عبدالواحد، دار الكتب اإلسالمية، القاهرة، 

ط1 )1962م(.

فــوة، حتقيــق: حممود فاخــوري، دار الوعــي، حلب، ط1  - صفــُة الصَّ

)1389هـ - 1969م(.
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- صيد اخلاطر، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد، مدار الوطن للنرش، 

الرياض، ط2 )1438هـ-2017م(.

رين، حتقيق: حممد الصباغ، املكتب اإلســالمي،  - كتاب الُقّصاص واملَذكِّ

بريوت، ط2 )1409هـ-1988م(.

- كشف احلقائق، نسخة اخلزانة احلسنية يف الرباط. وهو »املدهش« نفسه.

- ُمثري الَعْزم الساكن إىل أرشف األماكن، حتقيق: مرزوق عيل إبراهيم، دار 

الراية، الرياض، ط1 )1415هـ - 1995م(.

- امُلْدهش، حتقيق: عبدالكريم تّتان وخلدون خملوطة، دار القلم، دمشــق، 

ط2 )1435هـ - 2014م(.

- املطرب، نســخة مصورة عن نســخة ضمن جمموٍع يف املسجد األقىص، 

برقم )426(.

- مناقب معروف الكرخي وأخباره، حتقيق: عبداهلل اجلبوري، دار الكتاب 

العريب، بريوت، ط1 )1406هـ - 1985م(.

- منتخــب املنتخب يف النوب، نســخة مصورة عن مكتبة شــهيد عيل يف 

إسطنبول برقم 329.

- امُلنتظــم يف تاريخ امللوك واألمم، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا ومصطفى 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1412هـ - 1992م(.
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 املصادر األخرى: 

- اآلداب الرشعّيــة واملِنــح املرعّية البن مفلح املقــديس )ت: 763هـ(، 

حتقيق: شعيب األرناؤوط، وعمر القّيام، مؤسسة الرسالة نارشون، دمشق، ط1 

)1436هـ- 2015م(.

- االزدهــار فيام عقده الشــعراُء من األحاديث واآلثار للســيوطي )ت: 

911هـ(، حتقيق: عيل حسني البّواب، املكتب اإلسالمي، بريوت، ودار اخلاين، 

الرياض، ط1 )1411هـ-1991م(.

مني واجلاهلية واملخرضمني للخالديني:  - األشباه والنظائر ِمْن أشعار املتقدِّ

حممد )ت: 380هـ( وســعيد )ت: 390هـ(، حتقيق: السيد حممد يوسف، جلنة 

التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة )1965م(. 

ويل )ت:  - أشــعار أوالد اخللفاء وأخبارهــم ِمْن كتــاب »األوراق« للصُّ

335هـ(، حتقيق: .ج. هريوث. دن، دار املســرية، بــريوت، ط2 )1399هـ - 

1979م(.

ركيل )ت: 1396هـ(، دار العلم للماليني، بريوت، ط 15،  - األعالم للزِّ

)2002م(.

- األغاين أليب الفرج األصبهاين )ت بعد 356هـ(، حتقيق: سمري جابر، دار 

الفكر، بريوت، ط2.



رر - لإلمام ابن اجلوزي البغدادي156 َحر ومنظوم الدُّ نسيم السَّ

- أنشــاب الُكُثب يف أنســاب الُكُتب للســيوطي )ت: 911هـ(، حتقيق: 

إبراهيم باجس عبدالـمجيد، مركز الـــملك فيصل، الرياض، ط1 )1437هـ 

- 2016م(. 

- إيقاظ اهلمــم يف رشح احلكم البن عجيبة )ت: 1224هـ(، مطبعة البايب 

احللبي، القاهرة، ط2 )1392هـ - 1927م(.

قني،  - البداية والنهاية البن كثري )ت: 774هـ(، حتقيق: جمموعة من امُلحقِّ

دار ابن كثري، دمشق )1436هـ - 2015م(.

بيــدي )ت: 1205هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني،  - تاج العروس للزَّ

الكويت.

- تاريــخ األدب العريب لربوكلامن )ت: 1375هـــ(، اهليئة املرصية العامة 

للكتاب )1959م(.

- تاريخ اإلسالم للذهبي )ت: 748هـ(، حتقيق: بّشار عواد معروف، دار 

الغرب اإلسالمي. 

- تاريخ بغــداد للخطيب البغدادي )ت: 463هـــ(، دار الكتب العلمية، 

بريوت.

- تاريخ مدينة دمشــق البن عساكر )ت: 571هـ(، حتقيق: عمر بن غرامة 

العمروي، دار الفكر، بريوت )1415هـ - 1995م فام بعد(.

- التاريخ املظفري إلبراهيم بن عبداهلل اهلمداين احلموي املعروف بابن أيب 

الدم )ت: 642هـ(، نسخة خدابخش يف اهلند. 
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- تذكرة احلفاظ للذهبي. مصورة الطبعة اهلندية.

- التعريفات للجرجــاين )ت: 816هـ(، حتقيق: إبراهيــم األبياري، دار 

الكتاب العريب، بريوت، ط1 )1405هـ(.

- التكملة لكتاب الصلة البن األّبار  )ت: 658هـ(، حتقيق: عبدالســالم 

اهلراس، دار الفكر، بريوت )1415هـ-1995م(.

- حلية األولياء أليب ُنعيــم األصبهاين )ت: 430هـ(، تصوير دار الكتاب 

العريب، بريوت )1405هـ(.

- الدر املنثور يف التفســري املأثور للســيوطي )ت: 911هـــ(، دار الفكر، 

بريوت. 

ومي )ت: 283هـــ(، رشح وحتقيق: عبداألمري مهنا، دار  - ديوان ابن الرُّ

ومكتبة اهلالل، بريوت، ط 1)1409هـ-1991م(.

- ديوان ابن ســنان اخلفاجي )ت: 466هـ(، حتقيق: عبدالرزاق حســني، 

املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 1)1428هـ-1988م(.

- ديوان ابن امُلعتز )ت: 296هـ(، دار صادر، بريوت، د.ت. 

- ديوان أيب فراس احلمداين )ت: 357هـ(، رواية ابن خالويه، دار صادر، 

بريوت.

- ديوان البســتي )ت: 400هـ أو بعدها(، حتقيــق: دّرية اخلطيب ولطفي 

الصّقال، جممع اللغة العربية، دمشق )1410هـ-1989م(.
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- ديــوان أيب ُنواس )ت: 198هـــ(، حتقيق: أمحد عبداملجيــد الغزايل دار 
الكتاب العريب، بريوت )1402هـ-1982م(. 

- ديوان أشعار األمري أيب العباس عبداهلل بن حممد امُلعتز باهلل اخلليفة العبايس 
)ت: 296هـ(، حتقيق: حممد بديع رشيف، دار املعارف، القاهرة، )1977م(.

- ديــوان البحــرتي )ت: 284هـ(، حتقيق: حســن كامــل الصرييف، دار 
املعارف، القاهرة، ط3.

- ديوان احلُطيئة برواية ورشح ابن الســكيت )ت: 246هـ(، حتقيق: نعامن 
حممد أمني طه، مطبعة املدين، القاهرة، ط1 )1407هـ-1987م(.

- ديوان جرير )ت: 110هـ(، دار بريوت، بريوت )1403هـ-1983م(.

يض )ت: 406هـ(، دار صادر، بريوت. - ديوان الرشيف الرَّ

در )ت: 465هـ(، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط2  - ديوان رصَّ
)1431هـ - 2010م(.

وري )ت: 419هـ(، حتقيق: مكي السيد جاسم وشاكرهادي  - ديوان الصُّ
شكر، دار احلرية للطباعة، بغداد )1401هـ - 1980م(.

- ديوان عيل بــن أفلح الَعْبيس البغــدادي )ت: 536هـــ(، ُعني بجمعه 
وحتقيقه: إبراهيم صالح، )مع كتابــه »البديع«(، هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث، 

ط1 )1430هـ - 2009م(.

- ديوان ُعلية بنت املهدي )ت: 210هـ( مجعه وحققه: ســعدي ضناوي، 
دار صادر، بريوت، ط1 )1997م(.
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ي: أيب إســحاق إبراهيم بن عثامن الكلبي األشــبهي )ت:  - ديــوان الَغزِّ

523هـ(، حتقيق ودراسة: عبدالرزاق حسني، إصدار مركز مجعة املاجد للثقافة 

والرتاث، ديب، ط1 )1429هـ - 2008م(.

- ديوان امُلتنبي. انظر: الَعْرف الطيب.

- ديوان مهيار الديلمي )ت:  428هـ(، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط1 

)1344هـ - 1925م(. 

- ديــوان الوأواء الدمشــقي )ت نحو 385هـ(، حتقيق: ســامي الدهان، 

مطبوعات املجمع العلمي العريب، دمشق، دار صادر، بريوت، ط2 )1414هـ 

- 1993م(.

- الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب )ت: 795هـ(، حتقيق: عبدالرمحن 

العثيمني، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1 )1425هـ-2005م(. 

-الرسالة القشــريية للقشــريي )ت: 465هـ(، بعناية: أنس حممد عدنان 

الرشفاوي، دار املنهاج، جدة، ط1، اإلصدار الثاين )1438-2017م(. 

- الزاهــر يف معاين كلــامت الناس أليب بكــر حممد بن القاســم األنباري 

)ت: 328هـ(، حتقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسســة الرسالة، بريوت، ط1 

)2141هـ-2991م(.

- زهر اآلداب وثمر األلباب إلبراهيم احلرصي القريواين )ت: 453هـ(، 

حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبعة الســعادة، مرص، ط3 )1372هـ-

1953م(.
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ــنن للرتمذي )ت: 279هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار  - السُّ

إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

ــنن البن ماجه )ت: 273هـ(، طبعة: حممد فؤاد عبدالباقي، تصوير  - السُّ

دار الفكر، بريوت.

قني،  - ِسرَي أعالم النبالء للذهبي )ت: 748هـ(، حتقيق: جمموعة من الـُمحقِّ

مؤسسة الرسالة، بريوت. 

- رشح ديــوان أيب الطيب امُلتنبي »معجز أمحــد« أليب العالء املعري )ت: 

449هـ(، حتقيق: عبداملجيد دياب، دار املعارف، القاهرة. تاريخ مقدمة املحقق 

)1404هـ-1984م(.

- شعراء الواحدة لنعامن ماهر الكنعاين، دار اجلمهورية، بغداد )1967م(.

- الصحــاح للجوهري )ت: 392هـ(، دار العلم للماليني، بريوت، ط 4 

)1990م(.

- صحيــح البخاري )ت: 256هـ(، طبعة: مصطفــى البغا، دار ابن كثري، 

الياممة، بريوت، ط3 )1407هـ-1987م(.

- صحيح مســلم )ت: 261هـ(، طبعة: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت. 

ين للداودي )ت: 945هـ(، حتقيق: عيل حممد عمر، مكتبة  - طبقات املفرسِّ

وهبة، ط 2 )1429هـ-2008م(. 
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- الَعــْرُف الطّيب يف رشح ديوان أيب الطّيــب لليازجي. طبعة عمر فاروق 

الطباع، رشكة دار األرقم، بريوت.

- عقالء املجانني للحسن بن حممد النيسابوري )ت: 406هـ(، حتقيق: عمر 

األسعد، دار النفائس، بريوت، ط1 )1407هـ-1987م(.

- عقود اجلوهر يف تراجم َمْن هلم مخســون تصنيفًا فمئة فأكثر جلميل العظم 

)ت: 1352هـ(، املطبعة األهلية، بريوت، )1326هـ(.

- فهــرس الفهارس واألثبــات للكتاين )ت: 1382هـ(، بعناية إحســان 

عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط2 )1402هـ-1982م(.  

 - فهرسْت كتب ابن اجلوزي ملجهول، حتقيق: ناجية عبداهلل إبراهيم، جملة 

الـمجمع العلمي العراقي، الـمجلد )31(، اجلزء )2(، مجادى األوىل 1400هـ 

- نيسان 1980م. 

- القامــوس املحيــط للفريوزآبادي )ت: 817هـ(، مؤسســة الرســالة، 

بريوت، ط 6 )1419هـ-1998م(.

- قراءة جديدة يف مؤلَّفات ابن اجلوزي لناجية عبداهلل إبراهيم، دار زهران، 

عّمـان )2002م(.

- قوُت القلــوب أليب طالب املكي )ت: 386هـــ(، دار الكتب العلمية، 

بريوت.
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- كشف الظنون حلاجي خليفة )ت: 1067هـ(، تصوير دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت.

- الكشــكول للعاميل )ت: 1031هـ(، حتقيق: حممد عبدالكريم النمري، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1418هـ - 1998م(. 

- الكليات أليب البقاء الكفوي )ت: 1094هـــ(، حتقيق: عدنان درويش 

وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت )1419هـ-1998م(.

- كنز الُعاّمل يف ُســنن األقوال واألفعال للمتقــي اهلندي )ت: 975هـ(، 

مكتبة الرتاث اإلسالمي، حلب، د. ت.

- لسان العرب البن منظور )ت: 711هـ(، دار صادر، بريوت.

- املجالســة وجواهر العلم للدينوري )ت: 333هـ(، حتقيق: مشهور بن 

حسن آل سلامن، دار ابن حزم، بريوت، ط1 )1419هـ- 1998م(.

- خُمتارات من املخطوطات العربية النادرة يف مكتبات تركيا لرمضان ششن، 

وقف األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إستانبول )1997م(.

- خمتار الصحاح للــرازي )ت بعد: 666هـ(، عني برتتيبه: حممود خاطر، 

مكتبة لبنان نارشون، بريوت )1415هـ-1995م(.

ص البن ِســيَدْه )ت: 458هـ(، حتقيق: خليل إبراهيم جفال، دار  - املخصَّ

إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1 )1417هـ-1996م(.
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- مرآة الزمان يف تواريخ األعيان لسبط ابن اجلوزي )ت: 654هـ(، حتقيق: 

قني، الرسالة العاملية، دمشق، ط1 )1434هـ - 2013م(. جمموعة من امُلحقِّ

- املصباح املنري للفيومي )ت نحو: 770هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، 

املكتبة العرصية، بريوت.

- املطلع عىل أبواب الفقه ملحمد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل )ت: 709هـ(، 

حتقيق: حممد بشــري اإلدلبي، املكتب اإلســالمي، بــريوت، ط1)1401هـ-

1981م(. 

- ُمعجم األدباء لياقوت احلموي )ت: 626هـ(، حتقيق: إحســان عباس، 

دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1 )1993م(. 

- معجم البلدان لياقوت احلموي، دار الفكر، بريوت.

- معجم التاريخ: الرتاث اإلســالمي يف مكتبات العامل، إعداد: عيل الرضا 

قره بلوط وأمحد طوران. د.ت

ــلفي )ت: 576(، حتقيق: عبداهلل البارودي، املكتبة  ــفر للسِّ - معجم السَّ

التجارية، مكة.

- ُمعجم الكتــب البن املِــربد )ت: 909هـ(، حتقيق: يــرسي عبدالغني 

البرشي، مكتبة ابن سينا، مرص )1409هـ -1989م(.

- معجم مؤلفات اإلمام ابن اجلوزي بمكتبات اململكة العربية الســعودية 

لنارص بن سعود السالمة، مطبعة العمرانية، اجليزة، مرص )2002م(.
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- املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وزمالئه، دار الدعوة.

- املغني عن محل األســفار للعراقي )ت: 806هـــ(، ضمن: إحياء علوم 

الدين، دار املعرفة، بريوت.

- املنتحــل للثعالبــي )ت: 429هـــ(، املطبعــة التجارية، اإلســكندرية 

)1319هـ-1901م(. 

فــات ابن اجلوزي لعبداحلميد العَلْوجي )ت: 1415هـ(، نرش مركز  - مؤلَّ

املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت، ط1 )1412هـ - 1992م(.  

- النهايــة البن األثــري )ت: 606هـــ(، حتقيق: طاهر الــزاوي وحممود 

الطناحي، مصورة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- هدية العارفــني للبغدادي )ت: 1339هـ(، تصويــر دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت.

- الوايف بالوفيــات للصفدي )ت: 764هـ(، إصدار مجعية املســترشقني 

األملانية، فرانز شتاينر بفيسبادن )1402هـ - 1982م(.

- وفيات األعيــان البن خلِّكان )ت: 681هـ(، حتقيق: إحســان عباس، 

دار صادر.

•     •     •
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صدر للمحقِّـق عن

دائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بدبي

1- الـنـبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمـضـان. ط2)1428هـ-2007م(، ط3 )1430هـ-

2009م(، ط4 )1433هـ - 2012م(، ط5 )1439هـ-2018م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســني الثقافية اإلسالمية. أّما 

الطبعة األوىل فكانت سنة )2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل يف القــرآن. ط1)1429هـ-2008م(. ط2 )1435هـ - 

2013م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط1)1429هـ- 2008م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط1)1429هـ- 2008م(.

5- توضيح قطر الندى للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي: 

عناية وتقديــم. ط1 )1429هـ- 2008م(، ط2 )1433هـ- 2012م(، 

ط3 )1437هـ-2015م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط1)1430هـ- 2009م(.

7- موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب )من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدين( 

للعالمة عيّل القاري )ت: 1014هـ(: دراســة وحتقيق. ط1)1430هـ- 

2009م(.
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8- العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني. ط1 )1430هـ - 2009م(.

9- قــادة األمة يف رمضان. ط1 )1431هـــ- 2010م(، ط2 )1434هـ-

.)2013

10- رعايــة األرسة املســلمة لألبناء: شــواهد تطبيقية مــن تاريخ األمة. 

ط1)1431هـ- 2010 م(.

* عرش رســائل يف التفســري وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين الســيوطي 

)ت: 911هـ(: دراسة وحتقيق، وهي:

11- رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة. 

12- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.

13- الكالم عىل أول سورة الفتح. 

14- ميزان املعدلة يف شأن البسملة.

15- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.

16- اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.

17- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.

18- املحرر يف قوله تعاىل: ﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴾.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
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20- اإلشارات يف شواذ القراءات.

 وهذه الرســائل العرش صــدرت يف جملدين، ط1)1431هـــ -2010م(، 

ط2)1432هـ-2011م(.

21- األخبار املروية يف ســبب وضع العربية للسيوطي: تقديم وحتقيق. ط1 

)1432هـ-2011م(.

22- الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وحتقيق. ط1 

)1432 هـ - 2011م(.

23- وداع رمضــان لإلمــام أيب الفرج ابن اجلــوزي )ت:597هـ(: حتقيق 

وتقديم. ط1 )1432 هـــ - 2011م(، ط2 )1437هـ-2016م(، ط3 

)1438هـ-2017م(.

24- قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشــور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن 

وتعليق.ط1)1432هـــ-  حتقيــق  الديريني)612-688هـــ(:  أمحــد 

2011م(.

25- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية(. ط1 )1432هـ - 2011م(.

26- دليلك إىل العمل اليســري واألجر الكبري )مطوية(. ط1 )1433 هـ - 

2012م(. ط2 )1433هـ-2012م(.
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27- البارق يف قطع السارق للســيوطي: حتقيق ودراسة. ط1 )1434هـ - 

2012م(. ط2 )1437هـ - 2016م(.

28- الضابطية للشــاطبية الالمية لعيل القاري )ت:1014هـ(: حتقيق. ط1 

)1434هـ - 2013م(.

29- املسألة يف البسملة لعيل القاري )ت:1014هـ(: حتقيق. ط1 )1434هـ 

- 2013م(.

30- أربعون حديثًا من جوامــع الكلم لعيل القاري )ت:1014هـ(، عناية. 

ط1 )1434هـ-2013م(. )نرش يف جملة الضياء(.

31- أفكار حول رمضان ) مطوية (. ط1 )1434هـ-2013م(.

32- تعظيــم الفتيا لإلمام أيب الفرج ابن اجلــوزي البغدادي )ت:597هـ(، 

حتقيق. ط1 )1434هـ-2013م(.

33- رحــم اهلل رجاًل )األعــامل التي دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعاملهــا بالرمحة(. ط1 

)1434هـ - 2013م(.

34- جناح اللؤلؤ )كلامت يف مكانة األم(. ط1، )1434هـ - 2013م(.

35- رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة للعالمة الشيخ عبد الكريم 

َبــان: تقديم وعنايــة. ط2 )1435هـ-2013م(، أمــا الطبعة األوىل  الدَّ

فكانت عن دار البحوث بديب، )1424هـ-2003م(.
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36- عمر بن اخلطاب والقرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.

37- الوزير ابن هبرية وخواطره يف القرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.

38- القرآن دليلنا. ط1 )1435هـ - 2013م(.

39- التفسري يف جمالس التذكري. ط1 )1435هـ - 2013م(.

40- أحباب اهلل يف القرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.

41- قادة األمة يف رحاب القرآن. ط2 )1435هـ - 2013(.

42- الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال. ط1 )1435هـ - 2013م(.

43- الرتبية القرآنية وأثرها يف التنمية البرشية. ط1 )1435هـ - 2013م(.

44- الوقف عىل القرآن. ط1 )1435هـ - 2013م(.

45- تكوين مكتبة لألبناء. ط1 )1435هـ - 2014م(.

46- الكتاب بني اإلعارة واالستعارة. ط1 )1435هـ - 2014م(.

47- الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق. ط1 )1435هـ - 2014م(.

بان التكريتي.  48- رســالة يف علم الرصف لألستاذ الشــيخ عبد الكريم الدَّ

عناية. ط1 )1435هـ - 2014م(.

49- تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع. ط1 )1436هـ - 2014م(.
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50- وظائف العقل يف القرآن. ط1 )1435هـ - 2014م(.

51- اإلمام الزركــيش وكتابه الآللئ املنثورة يف األحاديث املشــهورة. ط1 

)1436هـ - 2015م(.

52- قيمة العمر: خمتارات شعرية، مجع واختيار. ط1 )1436هـ-2015م(.

53- ثقافة الرجوع عن اخلطأ. ط1 )1436هـ-2015م(.

54- منجزات علمية يف رمضان. ط1 )1436هـ-2015م(.

55- أوحــد النحاة العالمة أمحد بن حممد احلنــاوي )736-848هـ(. ط1 

)1436هـ-2015م(.

56- خواطر حاّج )من وحي حج 1435هـ(. ط1 )1436هـ-2015م(.

بان التكريتي.  57- املجموعة النفيسة للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ

عناية. ط1 )1437هـ-2015م(. 

58- روضة الناقل ونزهة العاقل للعالمــة أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي 

)ت:597(. عناية ودراسة. ط1 )1438هـ-2016م(.

59- اخلواتيــم لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي )ت: 597هـ(. عناية 

ودراسة. ط1 )1438هـ-2017م(.
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60- النور يف فضائل األيام والشهور لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي 

)ت: 597هـ(. حتقيق ودراسة. ط1 )1439هـ-2018م(.

ــحر ومنظوم الدرر لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي  61- نســيم السَّ

)ت: 597هـ(. حتقيق ودراسة. ط1 )1439هـ-2018م(.

•     •     •


